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SURAH AL FURqEN

t€S.Sj^,fi^e-,
DenganmenyebutnanaAllahYangMahaPengasihlagiMaha

Penyayang

Menurut jumhur ulana, semua ayat dalan surah ini diturunkan
di  Makkah.  Namun menunt Ibnu Abbas  dan  Qatadah,  kecuali  tiga
ayat yang diturunkan di Madinah, yaltu £`: la'±,fiiEGLfi;f ;.jtj
`.D_:n_  orang-orang  yang  tidak  menyembah  ilii y=ng  lain- b:;;a

j4//a!fo, " (Qs.  AI Funqaan  [25]:  68) hingga fiman-Nya,  jjJ£'ai66

F±..:D_anadal:I_:llchMchapeng;;pun|agiM;h;-pUe;ya;;;;;:>
(Qs. AI Furqaan [25]: 70)

Adh-Dhahhak berkata, "Ayat ini diturunkan di Madinch, akan
tetapi  dalan  surah  in  terdapat  beberapa  ayat  yang  diturunkan  di
Mckah,  saperti  fiman-Nya,  f\:¢'£,4fitEGj;tf ;.j`5  "I)a#
a,r_ang:?r_ang yang tidak renyembah ilah ya;g lain beserta Allah,"

(Qs. AI Furqaan [25]: 68)I

'LHi.AIMuharrarAIWdyie(1215)dmAIBahrAIMuhith(61480).
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Maksud dari surch ini ndalal menyebutkan letak keagungan AI

Qur`an dan juga menyebutkan tuduhan-tuduhan orang kafir terhadap
kenabian  Muhammad  SAW  dan  bantahan  atas  apa  yang .mereka
katakan  serta  kebodohan  mereka.  Di  antaranya  perkat-aan  mereka,
bchwa AI Qur` an itu adalah kebohongan yang dibuat Muhainma¢
bukan dari sisi Allah.

Firman AI]ah:

'al'cfft©£givfa±£n,6ja,.9#G66jifj;fc£#jjt;:

gil.tci&fedj€.fb\ijj¥;j'jck;€y.`5
€'iS,\:a,+p'.cr,L'i2tj©jfinf.:;3=<jrii±gr3

y'jffty'p'j;fej;<ty,cix±:±y'u'£L#f3ee6#.
©6jfy'j€£fjGj;'6Lse

" Maha Such ALllah yang telah menurunkan AI Furqaan (yaltu AI

Qur` an) kepala hambarNya, o[gar dto menjadi pemberi peringatan
kepada seharuh adam, yang kepunyaan-Nya-lch kerajaan langit dan
bumi, dan Dia tidck mempunyal anak, dan tidak sekutu bagi-Nya

dalam kekuasaan(-Nya), dan Dia telah menctptakan segala sesuatu,
dan Dia menctapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinyoh

Kemudton mereka mengotmbil tlah-tlah selaln Dia (untuk disembah),

yang tidck menciptakan sesuatu apa pun, bahkan mereka sendiri
pun diciptakan dan tida:k kuasa untuk (menolck) sesuatu

kemudharatan dari dirinya dan tidak (pula untuk mengambil)
sesuatu kemanfaatan dan tidak kuasa mematikan, menghidupkan

d¢" ft.d¢4 rpwfa!J rmemb¢#gkl.Ik¢#. " (Qs. AI Furqaan [25] : I-3)

e



Firman  Allah  SWT,   6gJ.i i;f cfjtjJt;<-""afoa  Swcz.  j4//aft

yang  telah  menurunkan  AI  Furqaan  (yaitu  AI  Qur`an)."  Pala,  ck;Ii
tafsirberbedapendapattentangmaknakatajELiu'C;::

AI Farra`  berkata,2  "Ia dalan bahasa Arab  artinya fagaddasa

(suci), dan keduanya untuk menyatakan makna keagungan."

Az-Zujaj berkata, " jJ4: berasal dari kata a/ b¢rahaA. Makna
a!/ barclhaA adalch cl/ hatsrcA @anyak) dari segala bentck kebaikan."3

Ada  yang  mengatckan,  maknanya  adalah,  terus-menerus  dan
tetap memberikan nikmat-Nya.

An-Nulas berkata,4 "ini bentuk kata yang paling utana dalam
bahasadanasalkata.Iadianbildari;;±Jl3J?artinyasesuatuitutetap.
Saperti£¢®1ji;;£113:}a±j°lg}fartinyauntadanburung.itumenetapdi

air dalam waktu yang lama.  Pendapat pertama adalah pendapat yang
tidck jelas,  karena  kata  ftzgaddas¢  (suci)  berarti  affa-fAafeczrati  (suci

pada benda) sedangkan, f¢ba¢raha adalah suci bukan pada benda."

Ats-Tsa'labi  berkata,  "Dikatakan  LjLj) 2}JL+g,  dan  tidak
dikatakan J3\gf dan tidak pula i}J\+;, karena ia berujung kapada nana
dan si fat Allah."

Ath-Thirimmah mengungkapkan,

i;e 9+; u: Lfa;i ii, *'3
Maha Suci Engha, tidak ado yo[ng mampu memberi sesuatu yang

Engkou cegah

2.Lfli.Ma'aniAIQur`an(2/26Z).
3Lih.J'rab.4Jg#r`a",karyaAn-NIhas(3/151).
4 Ibid.
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Dan tidak ada yang dapat mencegch apa yang Enghau beri duhai
Tuhairhas

Menurut saya (AI Qurthubi):  sebagian ulama menyebutkan
nana Allah dalam a/ a!sma! ` a/ feus#cz "AI Mubarck," dan ini juga telah

kani  sebutkan  dalam  kitab  kami.  Jika  memang  ada  kesepakatan
bahwa itu tidak disebut demikian, maka hal itu diterima karena adanya
ijma.  Jika ada perbedaan pendapat tentang mama-nana Allah,  maka
banyak   di   antara  nama-nana   Allah   yang   di   dalannya   terdapat

perbedaan   pendapat,   seperti   j4d-Dchr   dan   lainnya.   Kani   telah
memperingatkan hal itu di sana.

66|Sj.i  adalch  AI  Qur`an.  Ada  yang  mengatakan,  ia  adalch
nana setiap yang diturunkan oleh Allah,6 seperti fiman Allah SWT,
'dffij)'bDtJftSS\:S!f.:/S;9"DansesungguhnyatelahKwiberikan

kepada Mt#o da# Ha"# Kz.fab r¢wr¢f. "(Qs. AI Anbiyaa` [21] : 48)

Alasan surah ini disebut AI Furqann adalah:

Perfczmcz,  karena  ia  membedckan  antara  yang  hak  dan  yang

batil,danantarayangmulmindanyangkafir.7

Kedwcz,  karena  di  dalamnya  terdapat  penjelasan  tentang  apa

yang  disyariatkan  berupa  yang  haran  den  yang  halal.8  Demikian
pendapat yang dikemukakan oleh An-Naqqasy.

•g±;S      "Kepada      feamba-Ivya,"      maksudnya      adalch
Muharrmad.

5Baitsyairinidigulansebagaidalilpenguatdalan,4JBatirAJAfw4!.fti(6/480).
6 Lib. Tafsir AI Mawardi (3/148).
1  Ibid.
8  Pendapat  ini  adalah pendapat  yang  dipilih  oleh  An-Nuhas  dalam "a'a#!. AJ

g"r `a" (5/8).

5



rf i.i <4j3i4,'b!3€±; -.-`Agar   dia   wierijadi   pemberi   peringatan

Aepczda  se/#"fo  cz/c[". "  jam  );ahaw#2{  di  sini  tidak  disebutkan  dan

kembali kepada kata cg;:: dan ini lebih utama karena maknanya lebih
dekat. Bisa juga kembali kepada 66|Sj.t.

Abdullah bin Az-Zubair membacanya g9L+ uLe.9 Ada yang
mengatakan,  kata  3L'i  maknanya  menakut-nakuti,  dan  ini  telah
dijelaskan   di   awal   surah   AI   Baqarah.10   Kata   4giv?   adalah   yang

memperingatkan dari bahaya.

AI  Jauhari  berkata,n  "Kata  4giv?  adalah  orang  yang  memberi

peringatan. Sedangkan yang dimcksud dengan  <j:=P, di sini adalah
manusia dan j.in. Karena Nabi Muhammad SAW diutus untck kedua

jenis  makhluk  itu.  Juga,  memberi  peringatan  kepada  kedua bangsa
tersebut. Rasulullah SAW adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi

yang  risalahnya berlaku  secara umum  kecuali  Nuh  AS,  yang  mana
risalahnya  berlaku  secara  umum  bagi  semua  umat  manusia  setelali
berlalunya badai topan, karena Allah telah memulai dengan malthluk

yang baru dengan badai topan tersebut."]2

Firman     Allah     SWT, j!;€Y.S*j±:Jt&.'al'dt     "y&ng
kapunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan buni. '. Da+:arm ayah i:ri A;ILch

mengagungkan diri-Nya sendiri.

\iJjjj:;,±j        "Da#  Dz.&  fz.dczA  meapzt#);az.  a#aA. "  Allah
menyucikan  diri-Nya  dari  apa  yang  dikatakan  oleh  kaun  musyrik,
bahwa malaikat adalah anak Allah, yalmi anak-anak perempuan Allali.

9 gz.rfl `aA ini adalah gz.ro `a!4 yang menyinpang seperti yang disebutkan dalam ,4/

¥,upfp??q(,2,I,1.1_7^),"sirA:"owarfu(3114&),rda`aviiAIQura`an(S17)danAIBahrAi.Muhith(6i48Orj.
'° Lib. Tafsir surah AI Baqarah ayat 6.
'.\.Lih.Ash-Shihah(21826i.
'2 Lih. Tafsir AI Mawardi (3/148).
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Selain itu, Allah SWT menyucikan diri-Nya dari apa yang dikatakan
oleh  orang  Yahudi,  bahwa Uzair  adalah  anak  Allah, juga  dari  apa

yang  dikatakan  oleh  orang-orang  Nashrani,  bchwa  Isa  AI  Masih
adalah anak Allah. Mcha Tinggi Allah SWT dari hal itu s?mua.

rty-{j&f.'j i?.+'S\ijj  "Dcz#  fz.da!fr  czda  sehafw  bagr.-Ivy¢
dczJclm   kefuasczam/-jvycz/, "   sebagaimana  yang   dikatakan   oleh , para

penyembah berhala.

;[S'J±'SS "Dan Dia telah menctptakan segala sesuatu,"
tidak  sebagaimana yang dikatakan  oleh penganut  agama Majusi  dan

para penyembah berhala,  bahwa  syetan  atau kegelapan menciptakan
sebagian  dari  sesuatu.  Selain  itu,  tidak  seperti  yang  dikatakan  oleh

orang yang mengatakan, bahwa makhluk memiliki kemanpuan untuk
mencipta. Akan tetapi ayat ini membantah pendapat itu semua.

!}.fi%j£ "Dan  Dia  menetapkan  ukuran-ukurannya  dengan
serapz.-rap!.#)/a, " maksudnya adalch,  menetapkan  segala sesuatu dari

apa yang diciptckan-Nya sesuai dengan hikmah yang diinginkan-Nya,
dan  bukan  karena  nafsu  dan  kelalaian,  melainkan  segala  sesuatu
beljalan sesuai dengan ketentuan-Nya hingga Hari Kianat dan setelab
kiamat.  Karena Dia-lab Sang Pencipta Yang Mcha Kuasa, dan untuk
itulah kita beribadah kepada-Nya.

Firman Am SWT,   'iS,\: a,+i; c,, 'bi=±`5 "Kem%d..a# merefa
mengambil     ilah-ilah     selain     Dia     (untuk     disenbah).''     A;I]ch

menyebutkan   apa   yang   dilakukan   oleh   kaum   musyrik   dengan

pemyataan   yang   men8herankan   dalan   menganbil    tuhan-tuhan
tersebut, seraya menunj ukkan dalil keesaan dan kekuasaan-Nya.

\g;i 6S;±4 "Yang  tidak  menciptakan  sesuatu  apa  pun,"

maksudnya adalah, tuhan-tuhan mereka itu.
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'bife-F)"Bahhanmerehasendiridiciptakan."Tidlk:aorang;

orang musyrik itu meyakini tuhan-tuhan itu, bahwa ia dapat mencegah

bahaya    dan    mendatangkan    manfaat,    Allah    mengungkapkamya
sebagaimana dengan pemyataan layaknya kepada orang yang berakal.

\=icf:a;jrife<;X±;±46   ..Dan   tidak   kuasa   untuk
(menolck)  sesuatu kemulharatan dari dinnya dan tidak ®ula utuk
me#gr!77!bz./J seswafw 4ema7!/tzafcz#, " malksudnya adalah,  ia tidak dapat

mencegah  bahaya  dan  tidak  pula  manpu  mendatangkan  manfaat.
A4#dfecI/di sini dibuang.

Ada yang mengatakan, maksudnya adalch, berhala-berhala itu
tidak  manpu  membahayakan  mereka  dan  tidak  pula  memberikan
manfaat apa pun, dan ].uga bagi orang-orang setelah   mereka, karena
berhala adalah benda mati.

S{SSG:S=166$ 6±S±=±4G  "Dan  tidak  kuasa  mematihan,
menghidupkan dan tidak drla) membanghitkan, " "cksndnyai adahah.
berhala-berhala     itu     tidak     dapat     mematikan     seseorang     atau
menghidupkannya.  Kata  b`;g  di  sini  artinya menghidupkan  setelah
mati. Contohnya adalah, I);2[[[ji I/-^J-A.I &1 6J1'i (Allah mengivdupkan
orang-orang   mati,   sehingga   mereka   hidup   kembali).   Penjelasan
tentang hal ini telah dikemukakan sebelumnya. t3

AI A' sya mengungkapkan,

7±131,±jj, l= U:               lJfJ tit Ldl ]i; ug-
Hingga manusia mengatckan apa yang mereka lihat,

Sangat aneh, manusia matt bisa hidupJ4

'3 Lib. Tafsir surah AI A'raaf ayat 57.
"Lth.DiwanAIA'sya,AIJar;harah(21349)danlisanAIArab,(enhi..nasyara).
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Firman AIlah:

i53j;%C<+Sa;J#i&±~i'LTjri3i

a,6<ty.i;±r;i\j6j©ffirfe,'.~6jis±GL2ii\:
c,j{'al'£fji©frojj€j=5j;fficiri=a=±±i

©9jjL¥6-,'£icjz;`tl-`S ij3i!ii*
C`Dan orang-orang kofir berkata, 'AI Qur`an ini tidck lain hanyalah

kebohongan yang diada-adakan olch Muhammad, dan dia dibantu
oleh koum yang lain'. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat

suatu kezhaliman dan dusta yang besar. Dan mereka berkata,
'Dongengan-dongengan orang-orang dahulu, dimintanya supaya

dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi
dan pctang'. Katakanlah, 'AI Qur`an itu diturunkan (AIlch) Yang
mengetahuisegalarchasiadilangitdanbuwiSesungguhr[yaDia

adalah Maha Pengo[mpun lagi Maha Penyayang'."

(Qs. AI Furqaan [25|: 4-6)

Fiman Allah SWT,
'd_fi\ ~Jf fD  "Dan orang-orang haf ir

berhafcz, ''   maksudnya   orang-orang   musyrik   Quraisy.   Ibnu   Abbas

berkata,  "Orang  yang  berkata  seperti  itu  adalah  An-Nadhr  bin  AI
Harits.`5   Selain   itu,   di   dalam   AI   Qur`an   disebutkan   dongeng-

dongeng."

'5  ,4tsar ini  disebutkan dalan Jaml.' AJ Bays#  (18/137)  dari  lbnu Abbas  secara

pami=;;i;ir=,-il--inhirrarAIwajiz(\2m,AIBahrAIMuhith(61481)danl'rabAl
gwr `a!# (3/152).
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Mujahid bin Ishck berkata, "Dia adalah orang yang menyakiti

Nabi SAW."

Tii ii maksudnya  adalah,  AI  Qur`an.   a;Jjir a;i ~i'£  `Tz.daA
lain  hanyalch  kebohongan  yang  diada-adakan  oleh  Muhammad,"
maksudnya adalah, kebohongan yang dibuatnya.

<±±tfJ'.S¢S rf e,'¥els  .`Dan  dia  dibantu  oleh  haum  yang
/a!.#, "    maksudnya    adalah,    Yahudi.]6    Demikian   pendapat    yang

dikatakan oleh Muj ahid.

Ibnu  Abbas  berkata,  "Yang  dimaksud  dengan  fiman  Allah
SWT,  GL{;|\; 15 adalah Abu Fukaihal,  ma#/a bani AI Hadrani,
Addas,  dan  Jabar.  Mereka  bertiga  adalah  chlul  kitab,]7  dan  telah
dij elaskan sebelumnya dalam surah An-Nahl tentang mereka."I 8

{fLfiSife"Makasesungguhnyamerehatelahberbuatsuatu
fezAa/z.man, "  mcksudnya  adalah,  melakukan  kezhaliman.  Ada  yang

mengatakan, maknanya adalch mendatan8kan suatu kezhaliman.

<4!6<Yl;±±::iij6j ©±£;  "D¢»  dasf& );a»g besar.  Da»
mereka berkata,  'Dongengan-dongengan orang-orang dahulu'. "  AH
Zujaj berkata, "Kata tunggal dari ;±±=:i adalah 63;£Li, saperti kata
a}'3a>idan-:,3Gi."

Ulana  lain berkata,  "Kata ;±±=:i adalch jamak  dari  j\L-Li,
Seperti J13ji dan +£j6i.»19

(€=i:±1 "Dz.mz.7f fcz#)/a s"pa)/a dz'f"/z.sha#, " yakhi Muhanmad
SAW.

[6 ,4tsar dari Mujahid  in  disebutkan  oleh AI Mawardi  (3/149)  dan Abu Hayyan

(6/48,).
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]8 Lih. Tafsir surah An-Nahl ayat 103 .
'9Lih.J'rabA/g#r`a#,karyaAn-Nulas(3/152)

Lib. Tafsir AI Mawardi (3/149) dan ,4/ Ba4r A/ MWAz.ffe (6/481).



ri;SS(Si     "Maka      dibacakanlah      dongengan      itw
frepa!d¢#ya!, "    maksudnya    adalah,     disampaikan    dan    dibacckan

kepadanya.

:Sr;£j€|;£=  "Sefz.ap pagz.  cJa# pefaJ®g, "  hingga  ia  dapat
dihafal. Kata Sf asalnya adalah JLij, lalu huruf /am terakhir diganti
dengan huruf y¢ `, saperti tfjL+®l ;Z=j ®urung elang menukik) dan
semacarmya.

Fiman  Allah  SWT,   ckJ<tl.`5 ±j:=£Jioi 5j{ #'. d,ji'al'1fJi
"Katahanlah,   'AI  Qur`an  itu  ditavnkan  (Allah)  Yang  mengetahui

segr/fl  r¢Aczsz.a  dz.  /cz„gz.f  cza#  bztmz.', "  maksudnya  adalah,  katakanlah

wahai Muhammad bahwa AI Qur`an ini diturunkan oleh Dzat Yang

Mengetahui rahasia.  Dia Mcha Mengetahui  yang  gaib,  sehingga Dia
tidak perlu ada yang memberitalukan kepada-Nya.

Penyebutan kata i;}{ tanpa diiringi dengan penyebutan j#.l

(yang nampak), karena yang mengetahui sesuatu yang bersifat rahasia
(tersembunvi) sudah pasti lebih mengetchui yang nampck. Seandainya
AI Qur`an itu diambil dari chli kitab dan yang lain, maka tidak ada
tambchan padanya.  Akan tetapi AI Qur`an keluar dari  seni yang ada
dalam  kitab-kitab  itu,  sehingga  ia  tidak  mungkin  diambil  darinya.
Selain  itu,  seandainya AI  Qur`an  diambil  dari  mereka mcka  orang-
orang    musyrik    mampu    mendatan9kan    sepertinya    sebagaimana
Muhammad  SAW.  Mereka  tidak  akan  membantahnya,  akan  tetapi
bantahan mereka tidak benar dari segala versi.

€jY5;jig)=31;I.   "Sesungguhnya    Dia    adalah    Maha
Pe#grmpw#   /agz.   Mafocl   Pe#)/cl);¢#g, "   maksudnya   adalah,   Mcha

Pengampunbagiwali-wali-NyalagiMahaPenyayangkepadamereka.
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Firman Allah:

f9i~y'u''9frftl.fj03:;;;i=j:!{j±='t:~jLfjt\'ii£!cSts'„'

6jGjfe,4jffjEji©S.£'#6 di,4j,i
#=y€l<=±3ol<=lJ:jiJt=j€l=±j===C-#i==,,al,

©j#
"Dan mereka berkata, 'Mengapa Rasul ini memakan makanan dan

berjalan di pasar-pasar Mengapa tidak diturunkan kepadanya
seorang malaikat agar malalkat tw memberikan peringatan
bersama-sama dengan dia, atau (mengapa tidak) diturunhan
kepadanya perbendaharaan, atou (mengq[pa tidak) ado kebun

baginya, yang dia dapat makan dari (hasil)nya'. Dan, orangcorang

yang zhalim itu berkata, 'Kamu sekalian tidak lalm hanyalah
mengikuti seorang lelaki yang kena sihir'. "

(Qs. A] Furqaan [25]: 7-8)

Fiman  AIlah  SWT,   cg3:;; ;l=£!tj±=.tJ,JLfj{ \'i£ !GSb:p'
S^'$5fi\-  "Dan  mereka  be;iicil-a,  'Mengapa  R;;ul-ini  in:e;;ak;n
makanan dan bdyalan di pasar-pasar'. "

Dalan ayat ihi dibahas dua masalah, yaitu:

Perf¢"¢..   Fiman   AIlah   SWT,   iSts'p'   AIlah   menyebutkan
tuduhan  lain  dari  mereka.  DAamzt  q[ata  ganti)  yang  terdapat  pada
lafazh  ijb;'  kembali  kapada kaum  Quraisy.  Hal  itu  karena  mereka
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memiliki  suatu pertemuan yang  terkenal  bersama Rasulullah  SAW.
Hal ini telah dijelaskan dalan surah AI Israa` .20

Ibnu Ishak dan lainnya menyebutkan dalam buku-buku Sirah,
"Kandungannya adalah bahwa pimpinan mereka, Atabah bin Rabi'ah

dan   lainnya   berkumpul   bersama   Rasulullah   SAW,   1alu   mereka
berkata,  'Wchai  Muhammad, jika  engkau  ingin  menjadi  pemimpin,
maka kani akan mengangkatmu untuk menjadi pemimpin kami. Jika
engkau  menginginkan  harta,   maka  kami   akan  mengumpulkannya
untukmu dari harta yang kami miliki'.  Akan tetapi ketika Rasulullah

SAW menolck itu semua. Maka, mereka kembali beradu argumentasi
bersama  beliau,  'Bagaimana  keadaanmu,  engkau  adalah  Rasulullch

(utusan  Allah),   akan  tetapi  engkau  makan  dan  datang  ke  pasar'.
Mereka   berusaha   menjelek-jelekkan   Nabi    SAW,   karena   beliau
menyantap makanan di pasar, dan mereka menginginkan sosok rasul
itu adalah seorang raja. Karena itu, mereka mengejeknya.

Sedan8kan mereka melihat para kaisar dan raja biasanya tidak

berjalan di pasar-pasar. Namun Rasulullah SAW tetap bergaul dengan
mereka  di  pasar,   seraya  menyuruh  mereka  kepada  kebaikan  dan
mencegah mereka untuk berbuat kemungkaran. 01eh karena itu, Allah

:e£#an6WF±jkfapfr:#¥u:a##'¥:to?'¥:fF:fid~:{
mengutus    rasul-rasul    sebelummu,    melainkan    mereka   memahan
makanan dan berjalan di pasar-pasar. "2\  (Qs.  AI F"qann I:2S|.. 20)
Karena  itu,  janganlah  kamu  berduka,  dan jangan  pula bersedih.  Itu
adalah bentuk keraguan terhadapmu yang dij adikan aib bagimu.

20 Lih. Tafsir surah AI Israa` ayat 90.
2! Disebutkan dari Ibnu Ishak bin Hisyam dalam ,4s-Sz.raft ,4#-Ivabawz.)ryafe ( 1 /262,

263) secara panjang lebar.
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jKcd#¢.. Datangnya para nabi ke pasar-pasar untuk melakukan

pemiagaan hukumnya mubah,  dan Rasulullah  SAW datang ke pasar
untuk  memenuhi  keperluannya  dan  untuk  mengingatkan  manusia
untuk   menaati   perintah   Allah   dan   mendakwahi   mereka.   Beliau
menampakkan dirinya di hadapan kabilah-kabilah, karena barangkali
mereka kembali kapada kebenaran dengan datangnya beliau ke pasar.

Diriwayatkan    dalam    S*aAz.A    .4/    BefAfoarz.    tentang    si fat

Rasulullch SAW, "Bukan dengan bemuka masam, berkeras hati, dan
berteriak-teriak  di  pasar."  Hal  ini  telch  dijelaskan  dalam  surch  AI
A'ranf.22

Penyebutan   pasar   disebutkan   juga   di   selain   hadits   itu,

sebagaimana   yang   disebutkan   oleh   para   perawi   hadits   sAaAz.A.

Pemiagaan para schabat di pasar-pasar sudah dikenal, terutama kaum
Muhajirin, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hurairah, "Saudara-
saudara  kami  dari  kaum  Muha].irin  disibukkan  dengan jual  beli  di

pasar-pasar."23  HR.  AI  Bukhari,  dan  masalch  ini  nanti  clan  lebih
diperielas lagi dalam tafsir surah ini, z.»ty¢ [4//aA.

Fiman   Allah   SWT,    i,S ,4'£fgi~Y'P'   "Mengrpa   fz.da*
diturunkan    kepadanya    seorang    malaikat,"    Indcsndnya.   aldalah,
mengapa tidak.

i-2j .'i=6 "Agar malaikat itu memberikan peringatan

bersoma-same de7Igr» dz.a, " merupakan jawaban atas pertanyaan itu.

22 Lib. Tafsir surah AI A'raaf ayat 157.
23m. AI Bukhari dalam pembahasan tentang ilmu, bab no. 42, dalam pembahasan

tentang berpegang  teguh,  bab  no.  22,  pembahasan tentang junl beli,  dan bercocok
tanam  bab  no.  21,  Muslim  dalam pembahasan  tentang  keutamaan  sahabat,  bab:
Keutamaan Abu Hurairah Ad-Dausi (4/1939) dan Ahmad dalam ,4/ "us#ad (2/240).

+i



fiL~zS±ji  "Atou  (mengapa  tidak)  diturunkan  kepadanya,"
berada  pada  posisi  ra/a '  @erharakat  dfoam7#afe).  Maknanya  adalah,

mengapa tidck diturunkan.

jig,4±'£"Kep¢deny¢perbendefo¢r¢a#,"maksudnyaadalah,
mengapa tidak.

t4i8,'5±L.±5i:&'bg=  "Ada  kebun  baginya,  yang  dia
chpczf m¢ha" da7.I. ¢¢sz.//7!)/a. " Ulama Madinah, Abu Amr dan Ashim

membaca   lafazh   j±=2C.   dengan   )/o`.    Sedangkan   ulama   Kufch
membacanya dengan ##7c,  yakni Lj'.U`.24  Kedua gz.7.a `czfe  itu baik  dan

membawa kepada maknanya. Nanun demikian, gz.ra `afe dengan huruf

);fl ` 1ebih jelas. Karena sebelumnya telah disebutkan kata `Nabi SAW"
satu-satunya, dan kembalinya dfaamz.r (kata ganti) kepada beliau lebih

jelas.DemikianpendapatyangdisebutkanolehAn-Nuhas.25

I;i::jf; ¥f£<;;S o£<;±J:!fjtfj   "Da}c,    ora#g-
orang yang zhalim itu bendta,  'Kanu sekalian tidak lain hanyalch
rme#gz.hafz.  seora#g  /e/aft. )/a!#g ke#a  sz.fez.r'. "  Hal  ini  telah  dijelaskan

sebelunnya    dalam    surah    AI   Israa`.26    Sedan8kan    orang    yang
mengatakan demikian adalah Abdullah bin Az-Zaba'ri,  seperti yang
disebutkan oleh AI Mawardi.27

Z4   Qira`ah   dengan  rofa'   adalth  qira`ah   yang  tu[iuh  {qi_ra`a±  sa.:bar) `¥ang

mwfcrwafl.r,  seperti  yang  disebutkan  dalam AJ Jq#a'  (1/714)  dan  rc[qr!.b  .4#-Ivas}Jr
(h!!.L`i:);,rabAlowr`an(3/152,153).

26 Lih. Tafsir surah AI Israa` ayat 47.
27 Lih. j4„_IV%faf  Wcl j4J  `C/j"n! (3/1.50).
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Firman Allah:

:st±6L#.ife!jffj£<ty.ta'iij£¥;£t
cr,cf±E££ch,`Sd:#ch'j££~t=®L~c,fi{jjci:©

©Sjfchfjfi'5#Z¥.tGjf
" Perhatikanlah, bagalmana mereka membuat perbandingan-

perbandingan tentang kamu, lalu sesatlah merekqL Mereka tidck
sar.ggup (mendapatkan) jalan (untuk menentang kerasulanmu).

Maha Suci (Allah) Yang jiha Dia menghendcki, niscaya dijadikan-
Nya bagimu yang lebih balk dart yang demikian, (yaitu) surga-surga

yar.g mengalir sungai-sungal di bowahnya, dan dioadikan-Nya
rpzf/¢J «»f«Am# I.sr¢»¢-is/zrma " (Qs. AI Furqaan [25) : 9-10)

Fiman      Allah       SWT,       j±:<Yial'i£;;£ci;Z=;I:;i
"Perhatikanlah,     bagalmana     mereka     membuat     perbandingan-

perha#dz.Hgr7I  fenfa#g  ham#, "  maksudnya  adalah,  mereka membuat
Pfa:.¢ina:„an;:s::/:Ad]::r:#,::¥jaT:e::bd:Paraimd:d:;tc¥p=:

apa yang mereka inginkan.

std;. 'o!}S:i. Si .`Mereha  tidak  sanggup  (mendapatkan)
/.a/cz# /w#fwk me#e#fa#g ferasw/a#mwJ, " untuk membenarkan apa yang
mereka katckan tentang kanu.

FimanAllahswT,Efch,`3c£:#aj'J=;£~tfoL~G,j{Jjl;=
"Maha  Suci  (Allah)  Yang jiha Dia menghendahi,  niscaya dijadikan-

Nya  bagirm  yang  lebih  baik  dart  yang  demikian,   (yaltu)  surga-



sztrgr, " karena dua kalimat itu terpisah, dan diperbolehkan untuk di-
z.dgfeam-kankarenamenyatunyakeduaperbandinganitu.

&<j±'5"d¢#d!/.adz.ham-Jvyfl@w/a/,''beradapadaposisi/.ozm
dalam  keadaan  ¢ffea/ kapada  lafazh  j=;.28  Bisa juga  berada  pada

posisi  ra/I/cz '  dalam  keadaan  terpotong  dari  kalimat  yang  pertana.
Demikian yang dibaca oleh ulama Syam.

Diriwayatkan  dari  Ashim  juga,  &€j¥529  -yakni  dengan
ra/a! '-.   Mcksudnya  adalah,  Allah  akan  menjadikan  untukmu  di
akhirat i stana-i stana.

Mujahid berkata,  "Kaum  Quraisy berpendapat bahwa rumah

yangterbuatderibatuadalchistana,apapunbentuknya."30

Secara bchasa kata ;:4ri.I artinya adalah penjara.  Sedangkan
istana  disebut  dengan  kata  ini  karena  orang-orang  yang  ada  di
dalamnya sulit untuk ditemui.

Ada  yang  berpendapat,  orang  Arab  menyebut  runah  yang
terbunt dari tanah adalah ;:a--jil (istana), dan yang terbunt dari bulu
domba adalah c:i;il Demikian pendapat yang dikemukakan oleh AI

Qusyairi.

Diriwayatkan dari Habib bin Abu Tsabit, dari Khutsaimah, dia

berkata, `Nabi SAW pemah ditanya, 'Jika engkau mau, kani berikan
kepedanu perbendaharaan harta dunia dan kunci-kuncinya, yang tidak

pemah diberikan kepada siapa pun sebelum dan sesudah kamu, dan itu
tidak  mengurangi  apa  yang  kamu  dapatkan  di  akhirat.  Dan,  jika

28 Lib. /'rab j4/ gwr `a#, kay)ra An-Nulas (3/153).
29  gfto`aA  dengan  na/a'  adalch  qz.ra`aA  sob'aA  yang  in"ftzwaft.r,  seperti  yang

disebutkandalamj4/J7#a'(I/714)danragr!.b4#-Ivaryr(hal.151).
30  .4tsar  dari  Mujahid  ini  disebutkan  oleh  Ath-Thbari  dalam /czmz.'  A/  Bcz);a»

(19/139).
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engkau mau, kami satukan untukmu itu semua di akhirat'. Mendapat
tawaran   seperti   itu,   Rasulullah   SAW   lalu   bersabda,   'Jf2t   sem#cz

d!.sclfwha#  ##fwfafali  d!. ak#z.raf'."3]  Maka, Allah kemudian menurunkan

fiS=¥d¥#5#Y¥,C±#&;6„;;¥A#:Af:~Eg®L::i"jot:a

menghendahi,  niscaya  dijadikan-Nya  bagimu  yang  lebih  baik  dari

yang demihian,  (yaitu)  surga-surga yang mengalir sungai-sungai  di
bowchnya, dan dij adikan-Nya ®ula) untwlrmu istana-istana. "

Diriwayatkan   baliwa   ayat   ini    diturunkan   oleh   malaikat

Ridwan,  penjaga  surga  kapada  Nabi  SAW.  Dalam  hadits  tersebut
disebutkan,   "Sesungguhnya   malaikat   Ridhwan   ketika   turun,   dia
mengucapkan salam kepada Nabi SAW, kemudian dia berkata, 'Wahai
Muhammad, Tuhan Yang Maha Mulia mengucapkan salarn untukmu'.
Tuhanmu   berkata   kapadamu,   'hi   kunci   perbendcharaan   dunia'.
Padahal  itu  juga  tidak  menguranri  hartanu  di  akhirat  sekalipun
sebesar sayap nyanuk. Nabi SAW lalu melihat kapada Jibril layaknya

penasehat baginya. Jibril kemudian memukul tanch dengan tangannya
menunjukkan   agar   dia   bersikap   tawadhu',   lalu   berkata,   'Wchai
Ridhwan, tidak ada gunanya bagiku kemiskinan,  dan aku lebih suka
menjadi   hamba  yang  penyabar  dan  bersyukur'.   RIdhwan  berkata,
'Kanu benar, Allah memberikan balasan kepadanu ! '. "32

3'  Atsar  ini  diriwayatkan  oleh  AI  Faryabi,  Ibnu  Syaibah  dan  Ibnu  Mardawaih

seperd yar\8 disebuflca:n dalam Ad-Durr AI Mantsur (5163), Ma 'ani AI Qur`an (Sll I)
dan AI Bahr AI Muhith (61484).

32 Hadits ini disebutkan oleh AI Wahidi dalam Asbab .4»-IVwzzf/ (hal.  151) dan As-

Snyuthi air:lam Ad-Durr AI Mantsur (5163).
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Firman AIlah:

+ij\S\>©#,€a£;'i=ci,6#fjL±iit>Sifi;
6±6ee+,Lafit;,c©fr±jife:Cfi#,teiggl¥cj
i£;`j\'£jifei#i¢L{j'©jL#.a,cfi£:aE.#

©rfe=ife
``Bahkan mereka mendustakan Hoiri mamat. Dan Kant sediakan

nerckayangmenyala-nyalabagisiapayangmendustakanHari
Kiamat.Apabtlanerakaitumelihatmerekadaritempatyangjouh,

merekamendengarkegeramannyadansuaranyalanya.Danapabtla
merekadilemparkanketempatyangsem|iitdinerahaitudengan
dlbelenggu,merekadisanamengharapkankebinasaan.(Akan

dikatahankepadamereka),'Janganlchkanumengharapkansou
kebinasaan sdya, melainkan haraphanlch kebinasaan yang

b¢»)Jck'.''(Qs.A)Furqaan[25]:11-14)

Firman    Allan    swiT,  I ±fffi! Si31Jf    "B¢frken    mGrefa
me#d%Sfafa# JJarl. KI.amaf, " mcksudnya adalah, Hari~RlffiatT   - -- ~ -

fe ,i;at ;`i= J|,6#fj  "Da#  Kam!.  sedz.afa#  #erafra
yang me;yalaniela  begi  siapa  yang  mendustakan  Hari  KiaTa:. "
Maksudnya    adalah,    neraka   Jchanan    menyala-nyala   membakar
mereka.

ietseci,rlfi±\<3+..AP?b_il=n:r?Tit:`:elih=tL=eLr_eL=_dart
fempaf);a#g/.a%fr,"maksudnyaadalah,darijaraklimaratustchun.
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Thi66±£a.\)f4  "Mereha  mendengar  kegeramannya  dan
swara!   #}Jcz/a#};a. "   Ada   yang   mengatakan,   maknanya   adalch,  ].ika

nercka   itu   melihat   mereka,   mereka   mendengar   suaranya   yang
menggerankan dan menyala-nyala untuk mengadzab mereka. Nanun

pendapat pertana lebih sfea!fez.fa, karena ia diriwayatkan secara m4!r/w '
bchwa Rasulullch SAW bersabda,33

• ,± # ¢£ i;, fJ# ,ife €J= ,+ir *
``Barangsiapa  yang  dengan  sengaja  berdusta  atas  ncrmaku,

maka    dia   hendaknya   menganbil    te:i!npatnya    di   nera:ha
Jaharam."

Ada yang berkata, "Wahai Rasulullah,  apakah ia mempunyai
dria "ata:?" Bdiia:NI rpen3owalD, "Tidakhah kamu mendengar Allah SWT

begiva»,Lei;11€i:Cfj;i,+±1§el¥cc`r€3iy'`SL'4prb#anerahaz.fu
melihat    mere:ha    dart    tempat   yang   josh.    mereka   mendengar
kegeramannya dan suara nyalanya'.

Keluar leher da:ri apt neraha yang memiliki dua mata melthat
atou mulut berbicara, lalu dia berkata, 'A]ou diwdilkan kepada setiap
orang yang telch menyekutukch Xrilah dengan ilch yang latn'. Ia lebih
mampu widihiaTmereka drripada bermg yang melihat biji-bij ion lalu
menakannya.n84

Dalam riwayat lain disebutkan,  "Kem#dz.az! fe/acr /erfeer da!rz.

apt, lalu dia menelan orang-orang ka:fir sebagaimana halnya burung
me»e/a«  bz/.z.-bz/.I.a!«. "  Demikian  yang  disebutkan  oleh  Razin  dalam

kitabnya,  dan  di-sAchz.A-kan  oleh  Ibnu  AI  Arabi,  dan  dia  berkata,

33Lih.,4d-D#n.AJ"a#tsur(5/64)dariAs-Suddi.
34 Disebutkan oleh lbnu Katsir dalam tafsinya (3/310) dengan sedikit perbedaan

redaksi,  Ath-Thbari  dalam tafsinya (18/140)  dan As-Suyutlri  dalam 4d-Dq„ ,4/
Mantsur(S164).



"Maksudnya, memisahkannya dari makhluk laln, sebagaimana halnya

burung memisahkan biji-bijian dari tanah."

At-Tirmidzi  meriwayatkan  dari  Abu  Hurairah,  dia  berkata:

I+aswhnl]ch SA:IN bersato:toch, "Pada Hart Kiamat, keluar leher dart apt
neraka  yang  memiliki  dua  mata  yang  melihat,  dua  telinga  yang
mendengar,   dua   rrmlut   yang   berbicara,   dan   ia   berkata,   'Aku
divahilkan   untuk   tiga   orang   ,yaitu:    (I)   orang   sombong   dan
membangkang,  (2)  setiap  orang yang  mengajak kepada  tuhan  lain
selain Allah, dan (3) orang-orang yang menggambar bentwk'."3S

Dalam hadits bab ini juga diriwayatkan dari Abu Sa'id, Abu

Isa berkata, "Ini adalch hadits Aasa« gAarz.b sAaAz.A."

AI   Kalbi   berkata,   "Mereka  mendengar   suara  menggeram
seperti geranannya anak cucu Adam dan suara seperti suara keledai."

Ada  yang  bexpendapat,  dalam  ayat  itu  terdapat  lafazh  yang

disebutkan di  awal dan di  akhir.  Mereka mendengar suara nyalanya
dan mengetahui kegeramannya.

Quthrub  berkata,   "J4f-fagtia)a/"zA   adalch  tidak  mendengar,
clan tetapi ia melihat. Maknanya ayat tersebut adalah, mereka melihat
nercka itu memiliki  suara menggeran dan mereka mendengar suara
nyalanya."

Ada  yang  berpendapat,   Ci i;;  maksudnya  adalah,  mereka
mendengar di dalam neraka itu suara menggeram dan suara nyalanya
bagi orang-orang yang disiksa seperti fiman Allah SWT,  a;6 \;±2 #
93c4± "Di  dalamnya  mereka  mengeluarkan nafas  dan menariknya

der!ga# /merz.#fz.ftJ. " (Qs. Huud [11]:  106)

35 HR. At-Tirnddzi dalam pe|hoahasan tentang sifat Jahanam (4/701) dan Ahmad

dalaln AI Musnad (21336).
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Firman   Allah   SWT,    iiji€\£;T£6K:ii,ifiij,5    "Dcz»
apabila  mereka  dilemparkan  ke  tempat  yang  senpit  di  neraha  itu
de7!gr#   dz.be/enggr. "   Qatadali   berkata:   Disebutkan   kepada   kami

bahwa Abdullah berkata,  "Sesungguhnya neraka jahanam itu  sempit

bagi  orang  kafir,  seperti  sempitnya besi  pada bagian  bawah  (mata)

tombak."36   Demikian   pendapat   yang   disebutkan   oleh   lbnu   AI

Mubarak  dalam 4r-Jt¢ga `z.g.  Pendapat yang  sama pula dikemukakan

oleh  Ibnu  Abbas,  Ats-Tsa'labi,  AI  Qusyairi,  dan  AI  Mawardi37  dari

Abdullah bin in.

Makna  iiii2   adalah dibelenggu.38 Demikian pendapat yang
dikatakan oleh Abu Shalih.

Ada yang bexpendapat, maksudnya adalah, tangannya diikat ke

leher mereka dengan rantai.  Ada juga yang bexpendapat, maksudnya
adalah,   mereka  diikat  bersana  syetan-syetan.   Maksudnya  adalali,
masing-masing  dari  mereka  diikat  bersana  syetannya.39  Demikian

pendapat   yang   dikatakan   oleh  Yahya  bin   Sallam.   Hal   ini   telah
dij elaskan dalan tafsir surah Ibraahiim.40

YS!;$6N,rfi.(!};i"Merehadisanamengharapkankebinasaan,"
maksud  b`;;:. di  sini  adalah,  kebinasaan.4'  Demikian pendapat  yang
dikemukckan oleh Adh-Dhahhak.

Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya adalah, kecelakaan.'42

36 Atsar ini  disebutlcan oleh As-Suyuthi  dalam Ad-Dw„ AJ "a#tswr (5/64),  dan

dinisbatkan  kepada  lbnu  AI  Mubarak,  Abdurrahman  bin  Hamid  dan  lbnu  AI
M##sire'bsueEmoT:hAAbiuMHaaw¥didaianfafsimya(3/15l).

38 Atsa[r dari Abu Shalih ini disebutkan oleh AI Mawardi dalam tafsimya (3/150)

dan As-Suyuthi dalam i4d-Dwrr t4/ A4c}Htswr (5/64).
39,4tsardariYahyabinSallaminidisebutkanolehAIMawardi(3/150).
40 Lih. Tafsir surah Ibraahiin ayat 49.
4' j4tsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari (18/140),  AI Mawardi (3/151)  dan Abu

Hayyan (6/485).
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Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda,

jiJi ir il cj::; + ]3i i:i ou,;3 :r:};i @'i; ; ]3i
ijj al; ir 33eej;i all ir \£=:+;i ,€=c- ui> a>±

•olJ*:,i :#;
"Yang  pertana  kali  mengatakannya  adalah  iblis.   Hal  itu

ka[rena  dia  adalah  mckhluk  yang  pertc[ma  kali  dipahaikan

pakaian apt neraka, lalu diletakkan di atas kedua pelipisnya
lalu  dia  dan  keturunanrrya  ditarik  dari  belakang,   sambil
berhata, 'Binasa|ah.r..A3

Kata    J';{#    dibaca    #asftab    kapada    masAdar    (infinitiD,
maksudnya adalah, kami benar-benar celaka. Demikian pendapat yang
dikatakanolehAz-Zujjaj.

Yang lain berkata, "Ia adalah rna/'ef/ bz.A (objek)."

Fiman  Allah  SWT,  J£;£!{£3i£;`5 \'j±jj££3 i±.i ifi{¥f
"Janganlch  ha:rm  mengharapkan  satu  kebinasaan  saja,  melainkan

harapkanlah    kebinasaan    yang    banyak."    TLAIelrai    see:unggiha:rye,

kebinasaan  kalian  lebih  banyak  dari  yang  kamu  serukan  satu  kali.
Dikatakan  j{;3  karena  ia  adalah  masfadar yang bisa  dipergunakan
untuk  makna  yang  sedikit  dan  yang  banyak.  0leh  karena  itu,  kata
tersebut tidak dijanakkan.44 Hal itu seperti kalimat, I:r--=;i U:|r..:> 4£::P

42 Ibid.
43  HR.  Ath-Thabari  dalam /am}. ' j4/ Ba}Ja#  (18/140),  As-Suyuthi  dalam j4d-Dwrr

i4/ "a7!tswr (5/64)  dan dinisbatkan kepada lbnu Jarir, Ibnu AI Mundzir, Ibnu Abu
Hatim, Ibnu Abu Mardawaih, AI Bainaqi dalam .4s)/-S}/i¢ 'ab, dari Anas dengan sanad
sfaafez.4,  dan An-Nuhas dalani Ma 'cirz}. AJ gi¢r `a# (5/13), Ibnu Katsir dalam tafsimya
(3/£]L]£)i.?##;r„?:.„;`E;dry¥£ii#aiaa¥#e3h).SalahseorangperawiAs-Sw#aH."
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(aku memukulnya dengan pukulan yang banyak) dan irfjL; 13}...i; 1;i
(Dia duduk lania)."

Ayat  ini  diturunkan  berkaitan  dengan  masalah  Ibnu  Khathal
dan teman-temaunya.

Firman Allah:

{~fi#L<gliffi.{jejjtJ=j.t'i£;i#a,`;ifi
\'Lfj4;Gcgziusi<jftfs:Gta2#©fe;

© y`fl:
``Katakanlah, 'Apckah (adzab) yang demikian itu yang balk, atou

surga yang kehal yang dijanjihan kepada orang-orang yang
bertakwa?' Surga itu menjadi balasan dan tempat kembdi bagi

merekcL Bagi mereka di dalam surga itu apa yang mereka
kehendaki, sedang mereha kekal (di dalamriya).(Hal itu) adalch

janji dart Tuhanmu yang patut dimohonkan (kepada-NyaJ` ."
(Qs. AI Furqaan [25]: 15-16)

Fiman   Allah   SWT,    J€jjtJjj.t'ij£;iJia},`;i#
<>2#:I)  " Katakanlch, 'Apakah (adz-ab-)'y;ng demik;;n i;; yon;b;ik.
atau  surga  yang  kekal  yang  dijanjikan  kepada  orang-orang  yang
berfofu4/cz'.? "  Jika  ada  yang  bertanya,   ``Bagaimana  mungkin  Allah

SENT berfi::[[[[an,  :;: €fy,:.'} 'Apakah (adzab) yang demiki:n itu yang
boz.fr.7' sementara tidak ada kebaikan apa pun di dalam nercka?" Maka

jawabannya,    Sibawaih45   mengisahkan   dari   orang   drab,   bahwa

45 Lib. z|/ K!.fab ( 1/484).
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kesengsaraan lebih kamu sukai  atau kebahagiaan? Padahal kita telah
mengetchui bahwa dia lebih menyukai kebahagiaan.

Ada    yang    mengatakan,    itu    bukan    temasuk    ungkapan
hiperbola,  melainkan  itu  seperti  kalimat,  3---:i 6:I+  (dia  memiliki
kebaikan).

An-Nuhas46  berkata,   "Pendapat  ini  baik,   sebagalmana  dia

berkata:47

;'rty'ld,?,tirjfj
Maka kyahatan halian berdua demi kebaihan halian berdua adalah

tebusom

Ada yang mengatakan,  un8kapan itu digunakan karena surga
dan neraka temasuk masalah kedudukan,  Hal  itu karena perbedaan
antara kedua kedudukan tersebut. Ada yang mengatakan, itu kembali
kepadafirman-Nya,th,`Sct!3g§£ch'j=;~6®L~c,fi{jjG:"MaAaS«cz.

(Allah)  yang j{ka  Dia menghendaki,  hiscaya  dijadikan-Nya  bagirm
);czng /ebz.A bal.* derz. );¢#g dem].fu.¢#. " (Qs. AI Furqaan [25] :  10)

Ada   yang   berpendapat,   Allali   SWT   berfiman   demikian,
berdasarkan  pengetahuan  dan  keyakinan  kalian,  wahai  orang-orang
kafir.  Sebab  ketika mereka mengetahui  perbuatan penghuni  neraka,
mereka  menjadi  seolah-olah  mengatakan  bahwa  di  dalam  neraka
terdapat kebaikan.

46 Lib. |'rab AI Qur`an (3lls4).
47 Syair ini karya Hasan bin Tsabit. Dia mengatakan, itu teljadi ketika Abu Sufyan

diserang dan Nabi SAW dipuji.
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Firman  Allah  SWT,   <p:~t£J[\<±;2d    "Ba[gz.  J72ereha  dz.
dalam  surga  itu  apa  yang  mereha  kehendahi,"  "cksndnyal irdzhah,
berupa kenikmatan.

S!}:1r':J:9 tis: SI  <;rf®.;AS  ..Sedang   mereha   kekal   (di
dalamnya).   (Hal   itv)   adalch   janji   dart   Tuhan-mu   yang   patut
dz.mofeo#fatzH  ¢epada-Ivycz/. "  AI  Kalbi  berkata,  "Allah  menjanjikan

surga bagi orang-orang beriman sebagai balasan atas  anal perbuatan

mereka.  Lalu  mereka memohon janji  itu,  dan  mereka berkata,   t=j
'6JS;i i;C:Ji:)C Ci;,K.')  `Ya Tuhan hami, berilah kami apa yang telch

Enghau   janjikan   kepada   kami   dengan   perantaraan   rasul-rasul
E#ghaz/'.  (Qs. Aali `Imraan [3]:  194) ini adalah makna perkataan Ibnu

Abbas.i48

Ada yang mengatakan, bahwa malaikat memohon surga untuk
mereka.  Adapun  dalilnya  adalah  firman  Allah  SWT,   ;{i>;f5 tjj

;:6J=:9SerJS±;="YaTuhanhami,danmasulckanlahmerehake
dalam surga Adn yang telah Engkou janjikan kepada mereka. "  (Qs.
Ghaafir   [40]:   8).   Ini   adalah  pendapat  Muhammad  bin  Ka'ab  AI

Qurazhi.49

Ada    yang    berpendapat,    malma Y`±£:;<`'Lfj    "/¢#/.I.    darz.
Tuhanmu yang patut dimohonkan (kepada-Nya) , " in:ck:sndnya. adaLhoh,

yang   wajib   dimohonkan,   sekalipun   tidak   diminta   saperti   utang.
Dikisahkan  dari   orang   Arab,   "Aku  pasti   memberikan  kapadamu
seribu.»5o

48Lih.ra/sz.rj4/gwrffewbz.(18/141)danTafsirAIMawardi(3/151).
49 Atsar dari Muhammad bin Ka'ab ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma'a»z.

A/ gwr `c[# (5/13) dan AI Mawardi dalam tafsinya (3/151).
50   Pendapat   ini   disebuthan   olch  Ath-Thabari   dalan  tafsimya   (18/141)   dari

sebagian penduduk Arab.



Selain  itu,   ada  yang  belpendapat,    Y`i£:Lf \`Lfj   "/a»/.I.  d¢7.z.
Tuhanrrou yang patut dimohonkan (kepada-Nya) , " "ck:sndnyal aidalch,
surga itu wajib bagimu, sehingga kamu memohon kapada-Nya.

Zaid  bin  Aslam  berkata,  "Mereka  memohon  surga  kepada
Allah di dunia dan mereka dianjurkan memohon kepada-Nya dengan
berdoa.  Allah  kemudian  memenuhi  doa mereka  di  akhirat  atas  apa

yang mereka mohonkan dan Dia memberi apa yang mereka minta."5]
Hal ihi kembali kapada pendapat pertama.

Firman Allah :

•;;i{;:ifi:jL#,Jfif;utcr,<p'+i;Cjfi±;±=;fL£'j

6giGa:±£$6©jff{fefii€~*`#G3E€

F;~t±\:j=i=:±;€c$5:~11DiJ,¢u'.cr,fe=€e<\~C;L±
cLft{L,+c;i=i=©£L'±Sej=ftf#6i
l±\i;'i;i:;a;;r±J;;;c;jej=¥`u`r±;><j±±==£\:3

:-tl-i EE
"Dan (ingatlah) suatu hari (ketika) Allah menghimpunkan mereka

beserta apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Allah berkata

(kepada yang disembah), 'Apakah ko[mu yang merryesatkan hamba-
hamba-Ku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dart jalan (yang

benar)?' Mereka (yang disembah itu) menjowab, 'Maha Suci
Engkou tidaklah patut bagi kami mengambil selain Engkau Oadi)

5' Atsar dari lbnu Zaid ini disebutkan oleh Ath-Thabari (18/141) dan AI Mawardi

(3/151).
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pelindung, akan tctapi Engkau telah memberi mereka dan bapak-
bapak mereka kenikmatan hidup, sampal mereka lupa mengingat

(Engkau); dan mereka adalah kaum yang binasa'. Maka
sesungguhnya mereka (yang disembah itu) telah mendustakan
ka[mu tentang apa yang kamu katakan, maka kamu tidak akan

dapat menolak (adzab) dan tidak (pula) menolong (dirimu), dan
barangsiapa di antara kamu yang berbuat zhalim, niscaya Kant

rasakan ke|iadanya adzab yang besar'."

(Qs. AI Furqaan [25]: 17-19)

Fiman Allah SWT,  ;i;±-:± fL£'j  "Da# /I.ngaf/arty J%af% foclrz.

¢efz.ha/  .4//cz%  me#gfaz.mpc4#ha#  mereha. "  mnu  Muhaishin,  Humaid,
Ibnu Katsir, Hafsh, Ya'qub, dan Abu Amr membacanya dalam riwayat
Ad-Dauri,  {i;±=; -yakni dengan huruf )Jcz `-.  Pendapat ini yang
dipilih oleh Abu Ubaid dan Abu Hatim, karena fiman Allah SWT di
awal,t;i;;GGpdandiakhimyag~Y'igc3\±.;il;;i;i;i:"4pahaA
kamu yang menyesatkan hamba-hamba-Ku itu. "

Ulama   lainnya   membacanya   dengan   huruf   »zt»52   untck
menunjukkanmaknapengagungan(*}1iEj).

fi) 9u'> Cf,62)'3S:i.€6  "Beserta  apa  yang  mereka  sembch
se/czz.# i4//aft, "  sepelti  malaikat,  manusia, jin,  AI .Masih dan Uzair.53

Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Mujahid dan Ibnu Juralj .

Ikrimah berkata, "Berhala_ha|a. "54

52 Ini termasuk gz+a `aA sad 'ch yang mztfqrwaft.r seperti yang disebutkan dalan 14/

'7¥3a;(i/a`r74|¥s:3:'rfuA"o-[¥hasyArthq:|[b5±.(i8/i4i),fu.Nthas(5/14)danAs-

Su#Athitsa?'gd|sde-9u"ZL"o%£"£"_rz!:£!kyaridalam"Knytyan3o/9l)danAbu

Hayyan dalam AI Bahr AI Muhith (61488).



5:;=± "£a/w 4J/a% berfrofa. " hi adalah gz.ra `clfo umum dengan

menggunakan ya`  dan  gz+a`afa  ini  dipilih  oleh Abu Ubaid  dan Abu

Hatim.  Sedangkan Ibnu Amir dan Abu Haiwah membacanya dengan
huruf 72zm  di  awal  kata,55  yckni  J:rifi  untuk  menunjukkan  makna

pengagungan.

J±}{ !j± ;i ii g~¥`ifec3\=e.;il;:i;±ji:   "4pahaA   hamw
yang merryesatkan hamba-hamba-Ku itu, atau mereha sendirihah yang
sesaj  da7~z.  /.a/a"   /yang  be"arJ.?"  Ini  merupckan  pertanyaan  yang

diungkapkan untuk menj elekkan orang-orang kafir.

;±±;i.\Sis  "Mereha (yang disembah itu)  menjawab,  'Maha
Swcz. E#ghaw ', " mcksudnya adalah, yang disembah oleh mereka selain

Allah berkata, "Maha Suci Engkau." Maksudnya, penyucian bagi-Mu.
'.~jlrf}.d£,±±} ct,'i# 3if6 ±±±;J#6  .`Tidakich  patut  bagi

kami  mengambil  selain  Engkau  Oadi)  pelindung."  IIka  zrda  yaIT8

mengatakan,     bagaimana    jika    berhala-berhala    yang     disembah
dikunpulkan  dan berbicara sedan8kan  ia  adalch benda mati?  Maka

jawabannya:   Allah   menjadikannya   berbicara   pada   Hari   Kiamat,
sebagaimana halnya dia menj adikan tangan dan kaki berbicara.

AIHasandanAbuJa'farmembacanyadenganlafazhLj££®®i56
-yakni  dengan  harakat  dfeam7#clfa  pada hunif ###  dan /affeaft  pada

huruf Afoa`-saperti  pada j'z./  rna/.foc4/,  dan  para  chli  nahwu  telah

membahas gz.ra `aA ini.

Karena itu, Abu Amr bin AI Ala`  dan Isa bin Umar berkata,
"Tidakbolehdibacadenganlafazh'j#`."

55  gz.ra `aA  dengan huruf #w7}  ini temasuk g!.ra! `aA sad 'aA yang 7#wfawclf!.r seperti

ya%gg¥;:?:Ackfngianh£/£:a:i::::::#darah9rfubfA„"„-„N:Sir:aha)ill::)dahunfm
adalah  q!.ra `aft  mtifawc}fz.r  seperti  yang  disebutkan  dalam  rczgri.a  j4#-IvaLr)"  (hal.
151).



Abu Amr berkata,  "Jika dibaca ijff, maka huruf mz.#  yang
kedua dihilangkan. 0leh karena itu, aku membacanya,   C±Jj)i ir is±£if ®®i

;q`3i."57

Demikian   juga   pendapat   yang    dikemukakan    oleh    Abu
Ubaidah,  "Tidak  diperbolehkan  dibaca dengan  lafazh  L±£;',  karena
Allah  menyebutkan  huruf 7"z.#  dua  kali.  Jika  memang  seperti  yang

dibacakan, mcka Allah berfirman, go,Ji i:JjJi i? is±£' ili. "

Ada  yang  mengatakan,  77„.#  kedua  adalch  s¢z./CZA   @erfungsi

sebagai penghubung).

An-Nuhas  berkata,58  "Untuk  orang  seperti  Abu  Amr  dengan

kemuliaannya  dan kedudukannya tentu pendapat  yang  dikatakarmya

adalah baik, karena dia menunjukkan bukti, dan menjelaskan apa yang
dikatakannya,  bahwa  ada  yang  mengatakan,  aku  tidck  menjadikan
seseorang  sebagai wali  ®enolong).  Maka,  ini bisa jadi hanya teljadi

dengan satu mz.». Kemudian dikatakan, ¢~3 JiJ ir tJ:i;tJ9le sehingga ia

berfungsi  sebagai  #a¢  yang  berlaku  secar`a  umum.  Dan,  kata  L+b
mengikuti    kalimat    sebelulrmya,    sehingga   tidak   masuk   mz.7€    di

dalamnya, karena hal itu tidak berguna.
•F'F~k=;.I'¢i i]f=f Ssj "Akan  tetapi  Engkou  telah  memberi

mereha  dan  bapak-bapak  mereha  kenikmatan  hidap,"  "dsndnya.
adalch, kenikmatan di dunia, seperti kesehatan, kekayaan, dan panjang
umur setelah wafatnya Rasulullah SAW.

j±gf\.\:;i S "Sampal mereka lupa mengingat (Enghau),"
maksudnya  adalah,  meninggal  berdzikir  kapada  Engkau,  sehingga

mereka menyekutukan-Mu, baik karena sombong, maupun tidak tahu,

57 Lib. /'rclb j4/ gwr `a#, karya An-Nuhas (3/153).
58  Ibid.



lalu mereka menyembah kami tanpa kami perintahkan kepada mereka
untuk melakukan itu.

Tentangkata;=3lfadaduapendapat,yaitu:

1.          AI   Qur`an  yang  diturunkan  kepada  Rasulullah  SAW,   1alu

mereka  tidak  menganalkannya.59  Demikian  pendapat  yang
dikatakan oleh Ibnu Zaid.

2.          Bersyukur  atas  kebaikan yang  diberikan kapada  mereka  dan
memberikankenikmatankapadamereka.60

(4;.i:S.\SkB  "Dana   mereka   adalah   haun   yang   binasa,"
mcksud  {; di sini adalah, binasa. Demikian pendapat yang dikatakan
oleh Ibnu Abbas. Kata tersebut berasal dari kata jlH®` yang artinya

kebinasaan.61

Setelah menganati apa yang dilakukan oleh penduduk Himsh,
Abu Ad-Darda` berkata, "Wchai penduduk Himsh, kemarilah datang
kepada   saudara  kalian   yang   ingin  memberikan   nasehat."   Ketika
mereka telali berkumpul di sekitamya, dia berkata, "Mengapa kalian
tidak merasa malu? Kalian membangun apa yang tidak kalian tempati,
mengumpulkan harta yang tidak kalian makan, dan men9harapkan apa

yang tidak mungkin kalian dapatkan. Sesungguhnya orang-orang yang
sebelum   kalian   telah   membangun   bangunan   yang   megah   dan
mengumpulkan  harta  yang  berlimpah,  serta  bercita-cita jauh,  akan
tetapi  apa  yang  mereka  kumpulkan  semua  binasa,  harapan  mereka
hanyalah tipu daya, dan tempat tinggal mereka adalah kuburan. Jadi,
firman-Nya, ±; artinya adalah binasa."

59  Disebutkan  oleh AI  Mawardi  dalam tafsimya  (3/153),  dan  dia menambahkan

PeRd/abpz.%:keti8a.yaitumerekamelalaikankefaatankepadaA||ah.

6] ,4tsa!r dari Ibnu Abbas ini disebutkan oleh Ath-Thabari (18/142),  AI Mawardi

(3/152) dan As-Suyuthi dalam Ad-Dwrr .4 / Ma#tswr (5/65).
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Dalamhaditslaindisebutkan,I;3{'ap'?a.|i±6(runah-runah
mereka menjadi binasa). Maksudnya, khayalan kosong yang tidak ada
sesuatu apapun di dalamnya.

AI   Hasan   berkata,    #   artinya   tidak   ada   kebaikan   di
dalamnya,62 dan ini berasal dari kalimat c,a3ql Jl|i; yaitu tanah yang

sudah tidak bisa lagi ditanami, sehingga tidak ada kebaikan apa pun di

dalarmya.

Syahr bin Hausyab berkata, "Kata jlH°l artinya sesuatu yang
rusak dan yang tidak laku.63 Contohnya adalah, aiLJl ,®3L: artinya
barang itu tidck laku lantaran rusak. Contoh lain adalch hadits,  rfuu ;*€

r+fi\ )ri.ti "Kant berlindung kepada Allah dart tidak lakun;a 'a;ak
gad!.$7%#f%frdz.#z.hafo!)."Katatersebutz.g""asfrdar,sepertikataj3;.J.l

yang bentuk  tunggal  dan jamaknya  adalah  sama.  Demikian  dengan
bentuk "#dza!fafaczr dan m2{ `cz##ats.

<>if e \1>> #iz± i3i .`Maka sesungguhnya mereha (yang
disembah  itu)   telah  mendustakan  kanu  tentang  apa  yang  karm
hafaha#, "    maksudnya    adalah,    Allah    mengatakan    ketika    yang
disembah  itu  membebaskan  dirinya,  "Mereha  /);a#g  dz.se7"bafa  I.fw/

telah   mendustakan   kanu   tentang   apa   yang   karm   katakan,"
maksudnya adalah, tentang perkataanmu bahwa mereka adalah Tuhan.
Akan tetapi  tuhan-tuhan  itu tidck mampu untck menolak  adzab  itu
darimudanmerekajugatidakbisamenolongdirimu.

Ada yang mengatckan,  maksudnya adalah,  orang-orang kafir
itu  tidak  bisa  mengelak  dari  adzab  karena  yang  mereka  sembah

62 ,4tsar dari AI Hasan ini disebutkan oleh Ath-Thbari (18/142) dan AI Mawardi

(3/,52).
63

(3/,52).

.4tsar dari Syahr bin Hausyab ini disebutkan oleh AI Mawardi dalam tafsimya
=1\

32



mendustakan  apa yang mereka katakan,  dan  apa yang disembalmya

juga tidak dapat menolongnya dari Allah.

Ibnu  Zaid  berkata,  "Maknanya  adalch  orang-orang  kafir  itu

telah  mendustakanmu  wahai  orang-orang  beriman  atas  ajaran  yang
dibawa  oleh  Muhammad  SAW.64  Berdasarkan hal  ini,  maka malma

6Jia<\L,adalchapayangkanukatakanberupakebenaran."

Abu  Ubaid  berkata,  "Maknanya,   apa  yang  kamu  katakan,
sehingga mereka (sesembahannya) tidak mampu memalingkan kalian
dari  kebenaran  yang  ditunjukkan  oleh  Allah,  dan juga  tidak  dapat
menolong  diri  mereka  sendiri  dari   adzab  yang  menimpa  mereka
lantaran kebohongan mereka terhadap kalian."

gz.ra `afe umuni adalch  Cji;i \L, dan maknanya telah kani
jelaskan. Dikisahkan oleh AI FarTa`65 bahwa dia membacanya dengan
lafazh a;J';:;i fu; i+}{'ir :iii . Demikian juga gz+a `¢fa Mujahid dan AI
Bazzi menggunakan huruf ya `. Makna `e}':}:i adalch dengan perkataan
mereka.

AbuHaiwalijugamembacanyadenganlafazh,6}':}iiei.

dJiIrc3     ditujukan    kepada    orang-orang    yang
menyekutukan   Allah.   Orang   yang   membaca   dengan   huruf  };a`,
maknanya  adalch  para  sekutunya  tidak  mampu  (memalingkan  dari
adzab).

•i±pec;; ..Dan  barangsiapa  di  antara  kamu  yang

berbg¢czf zfaa/I.7#. "  Ibnu Abbas  berkata,  "Barangsiapa di  antara kalian

yang musyrik, kemudian mati dalam keadaan saperti itu,  'ijj?;: 'Kczmz.
ras¢ke#   frepadr#);¢',   mcksudnya  adalch,   di   akhirat. 6±l±\i;

64 Atsar dari lbnu Zaid ini disebutkan oleh Ath-Thabari (18/143) dan AI Mawardi

dalamtafsimya.(3/153).
6S LHi. Ma 'ani AI Qur`an (21264).
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'4dzab  );any  besar',  maksudnya  adalch,  adzab  yang  pedih,  seperti

firman   Allah   SWT,    4t=\3k'ji:£j'5    "Dam   pasfz.   hamw   aha#
menyombonghan  dirt  dengan  kesombongan  yang  besar,"   (Qs.  AIL

Israa` [ 17] : 4) maksudnya adalah, kesombongan yang parah.

Firman Allah:

f\±£!{€J?.t]`#£~Y€£<!+'jllcr,±I±;l=r;i~[j
riot,'f#;uejfefr<ty.Tc,6±ir3

©ri±4£j;,=jB±4;=i
£_` Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, rr.elainkan

mereka memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan Kani

jadihan sebagian kamu cobaan bagi yang lain. Sanggupkah kamu
bersabar Dan Tuhanmu Mcha Mdihat " (Qs. AI F`lrqualn [25|.. 20)

Dalam ayat ini dibahas beberapa masalah, yaitu:

PGrf¢m¢.. Fiman AIlah SWT,  Cp!i+'jijl 61,d£S lrj~fj
"Dan   Kami   tidak   mengutus   rastil-rasul   sebelunmu."    Aryat   irJi

diturunkan   sebagai   jawaban   kepada   orang-orang   musyrik,   yang
berkata,     Yejrfu.f-c,3;;3 ;l=£)tj±=.tJ;L#j{ \`i±£ !(    "Mengap¢
Rasul ini memckan makanan dan berjalan di pasar-pasar. "

Ibnu Abbas berkata, "Ketika kaum musyrik menjelek-jelekkan
Rasulullah  SAW  lantaran  kemiskinan  yang  beliau  alami,  mereka
berkata,   'A4lcngczpcl  jtczsw/  I.7tz.  me7"czfacz%  mczfacz7zcr7g '.   Sehingga membuat

Nabi    SAW    sedih,    maka   turmlah   malaikat    Jibril    AS    untuk
menghibumya.   Jibril   kemudian   berkata,   '4sscz/czamw   a/czz.ha   wchai



Rasulullah!   Allali,   Tuhan-mu   membacakan   salam   untukmu   dan

!ee#t:,±ap|¥3u:t%T{.¥D#l:j±%'*j±:':„de;#B#:i:[„i
sebelummu.  melainkan  mereha  memakan  makanan  dan  bdyalan  di

pasczr-pczsar, "  maksudnya  adalch,  mereka  mencari  pen9hidupan  di
dunia'."

jKedw¢..   Firman   Allah, 6JBtj' iSL~Y€}  "Me/a].#ha#   mereha
memahaw   mczha»a»."   Jika  huruf  /am   masuk  pada   kalimat   yang

terdapat  I.##a,  maka huruf I.##a  tersebut berharakat  kasrah,  dan jika
tidak ada /am, maka hanya boleh dengan harakat kasrah juga, karena
ia adalah permulaan kalimat. Ini adalah pendapat semua ahli nahwu.

An-Nuhas    berkata,66    "Akan    tetapi    Ali    bin    Sulaiman

mengisahkan kapada kani  dari Muhammad bin Yazid,  dia berkata,
"Boleh memberi harakat /afAaA pada I.##a, sekalipun setelahnya huruf

lclm."

Abu  Ishak  berkata,  "Dalam  ayat  itu  terdapat  kalimat  yang

dihilangkan,   dan  perkiraannya   adalah   w¢   mcla   area/#c!a!   gab/c!facl

rusulan  illa  annahum  laya`kuluuna  ath-tha'aam."  Ke"mdian kata.
7usw/ ®ara rasul)  dihilangkan, karena sudah ada firman Allah SWT,

<ati+'jfit6i, yang menunjuk  kapada para rasul.  Jadi  yang  disifati
dihilangkan menurut pendapat Az-Zujaj, dan menurutnya tidak boleh
menghilangkan atau membuang z.sin mazASA«/ dan menyisakan sfoz./aA,

sebagaimana yang dikatakan oleh AI Farra` ."

AI Farra` berkata,67 "Yang hilang adalch "a#,  dan malmanya

illa   man   innahum   laya`kulunnaththa'aam   (kJeouahil   oran8   yaIT8

sesungguhnya mereka memakan makanan),  dan dia menyamakannya

66 Lih. /'rab t4/ gi|r `ari, karya An-Nuhas (3/155)
6] Lih. Ma 'ani AI Qur`an (21\64).
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dengan firman Allah SWT,  i;;:: f£,'al' Y<!~th, L'j "rz.ado seora!#g p##
diantara   kami   (malaihat)   melainkan  mempunyai  kedudykan  yang
ferfe#fw," (Qs. Ash-Shaaffaat [37]:  164) dan flrman-Nya,  {.!3=;5dS
lrf>9,(9   ``Dan   tidak   ada   seorang   pun   daripadanu,   melain;an
me#drfa#gz.  #erafaa  I.f#. "  (Qs.  Maryam  [19]:  71)  maksudnya  adalah,

tidak    ada    seorang    pun    dari    kalian,    kecuali    orang    itu    akan

mendatanginya. hi juga pendapat AI Kisa`i.

Orang  Arab  biasanya mengungkapkan,   q! I/13I ir co'! 'l=£i;J a
C±lJSE£}, iJ9! i; (tidak ada seorang pun yang alni utus kepadamu 'kecuali

orang itu iran memberikan kapadanu). Jadi kalimat ::A...i;!?;i, Lf! adalah

shilahdwi®Lf.

Az-Zujaj  berkata,  "ini  salah, .karena itu adalch ma# mausfaw/,

Sehingga tidak boleh untuk dibuang.'rd8

Pakar ilmu Ma'ani berkata, "Maknanya, Kami tidak mengutLis

sebeluln   kanu   dari   para  rasul   kecuali   dikatckan  bahwa  mereka
memakan. Dalilnya adalah firman Allah SWT,  Jj, i; C  Y€£ch'j£:g
:JS c±, ];;», 'TidaJclah ada yang dikatckan (oleh orang-orang kof ir)
kepadamu itv selain apa yang sesungguhnya telah dikatckan kapada
r¢s#/-rcrsw/ sebe/win kemw'. " (Qs. Fushshilat [41 ] : 43)

€
IbnuAIAhbariberkatfty"Lafazh#|dibacakasrahsetelahY!

karena berada di awal kalimat dengan disembunyikannya hunif wazf ,
Maksudnya, z.//cza wcz I.jt#czAwm qcecuali dan sesungguhnya mereka). "

Sekelompok ulana bexpendapat,  fiman-Nyay f\±£}{ €J?t3'
berfungsi sebagal fa.#a);aA (kiasan) deri najis.

Menurut saya (AI Qurthubi),  ini  lebih tepat secara makna,
dan itu seperti firman Allah,  ££ J3 jbi3 Y€i;;;}' <j.t g=jl g

68 Lib. /'rclb AJ gwr`a#, karya An-Nuhas (3/155).



f\=£lf gse=T; 6l=fai£.i€ ,1:i; fi}{,dy=; d.,    "A7    Masz.A
putera Maryan itu hanyalah seorang rasul yang sesunggwhnya telah
berlalu sebelunnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat
benar,  kedua-duanya biasa  memahan makanan."  (Qs.  AI Man:itch

[5]:75)JugasepertifimanAllch,£c3!;i`+Y.Tc3~6Jirj"D¢»ber/.&/o«
dipasar-pasar."

Jumhur ulama membacanya  6iirj dengan harakat /czfAa!A
pada hunif );cz ` dan sztfafn pada hurLif mz.in.  Sedangkan Ali, Ibnu Auf,
Ibnu Mas'ud membacanya dengan harakat dtia7»mafr  pada huruf );& `
dan  harakat /&fAaA  pada  huruf  mz.in,69  yang  berarti   diajak  untuk

beljalan dan dibebani kapadanya.  Sementara Abu Abdunahman As-
Sulami  membacanya  dengan  harakat  cJfaammaA  pada  huruf );cz `  dan

/affoczA  pada  hunif  mz.in,  serta  dfeam7#aA  pada  huruf a)".7c,70  dan  ini
berarti mereka beri alan.

IKcfz.g¢.. Ayat ini merupakan dalil untuk melakukan sebab dan

mencari   sumber   pen8hidupan   dengan   cara   berdagang,   membuat
kerajinan dan lairmya. Makna ini telah dijelaskan di lebih satu tempat.

Akan tetapi di sini, kanii akan menyebutkan secukupnya. Karena itu,
kami  katakan,  "Sebagian  syailch di  zaman ini mengatakan kepadalni

tentang  masalah  ini,  bahwa  para  nabi  itu  diutus  untuk  melckukan
sebab-sebab  bagi  orang-orang  yang  lemah.  Aku  lalu  menanggapi

perkataan  ini  dengan  berkata,   "Perkataan  ini  tidak  dikemukakan
kecuali oleh orang-orang bodoh dan dungu, atau orang yang sengaja
mencari kesalahan pada AI Qur`an dan As-Surmah."

Allah SWT telah memberitchukan di dalani kitab-Nya tentang
orang-orang pilihan-Nya, para rasul,  dan para nabi untuk melakukan

69 gz.ra `a4 ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah ( 12/15) dan Abu Hayyan (6/490). Ini

nd*#[b:£:a`ahyarmgnenytryan8.
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sebab dan bekelja mencari nafl{ah.  Allah  SWT kemudian berfirman,
•{= ¥!]j'-f±:i>'iftr9   .`Dan telah Kami ajarkan kepada Daud

memb#af  bajw  besz.  w#Jw4 ham#. "  (Qs.  AI  Ahbiyaa`  [21]:  80)  Allah

§ewfiT<vJtu:,a=F±?:t=T{'¥j#LK~:€±#'A±#m.:„de;#&#r3js~:u;
sebelunmu,  melalnkan mereka memakan  mckanan  dan berjalan  di

pasar-pasar."

Para  ulama  berkata,   "Mereka   ®ara  nabi)   berdagang   dan
bekelja."

Rasulullah SAW bersabda,

rfJ,Ci€J;,I?
" Rezekiha diciptakan di bowah naungan tombakku."M \

Allah    SWT    berfiman,    \£S:fi££;i:f LJ|#     "A4dea
mahanlah dart sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu,
sebagai makanan yang halal lagi balk. " (Qs. A;i Arfan;A r:8|.. 69`

Para  sahabat  berdagang  dan  bekeba  dan  mereka  mengelola
harta   mereka,   sedangkan   orang   yang   di   belakang   mereka   dari
kalangan orang-orang kafir memerangi. Apakch kamu melihat mereka
adalah orang-orang lemah? Bahkan, demi Allah, mereka adalah orang-
orang  yang  kuat.  Di  belakang  mereka  terdapat  generasi  yang  dapat
diteladani.  Di  ].alan  mereka  terdapat  petunjuk  dan  ketenangan.  Dia

berkata, "Mereka membicarakannya karena mereka adalah para imani

yang diteladani, sehingga mereka dapat langsung diterina oleh orang-
orang  lemah.  Sedangkan  bagi  orang-orang  kuat  den  kaya,  mereka
tidak   bisa   diterima.   Penjelasan   mengenai   hal   itu   sama   dengan

7' Im. AI Bulchari dalam pelhoahasan tentang jihad (no. 88) dan Ahmad dalam A/

Musnnd(2/Son.



penjelasan  tentang  para  asAabusfa  sfawjrafa  (golongan  sahabat  yang
lebih     mementingkan     beribadch     dan     berdzikir     dan     tidak
memperhatikan masalah keduniaan).

Menurut saya (AI Qurthubi), kalau memang demikian, maka
wajib   bagi   mereka   dan   Rasul   untuk   mendatangkan   penjelasan,
sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  AI  Qur`an,   ;±ill caj!~a.Sfj
•i±\.,'I±G Lf,€Jb,':;;±± "Dan  Kami  turwihan  kepadamu  AI  Qilr`a_n,_

agar  kanu  menerangkan  kepada  unat  manusia  apa  yang  telch
diturunkan kepada mereka. " (Qs.
berfirman,     t5'ri(i E#.i 61,8jfi

~G6
An-Nahl [16]: 44) Allah SWT juga
T~  f_  +±r<<..,{{f_\         {tc,,.d.,.A^~,L"`.,,*.fi^,:.A.,    « sesungguhnya

orang-orang yang menyembunyihan  apa yang telah  Kami  turunhan
berapa  keterangan-kcterangan  (yang jelas)  dan  petunjuk."  (Qs.  AI
Baqarah [2]:  159)

hi    temasuk    penjelasan    dan   petunjuk    itu.    Sedangkan
asfoa!flb#s%  sfewjrclfe,  mereka  adalah  tamu  Islam  yang  berada  dalam

kesusahan.   Rasulullch  SAW  apabila  memberikan  sedekch,  beliau

mengkhususkan   untuk   mereka,   dan   apabila   beliau   mendapatkan
hadiah,   beliau   memakan   bersama   mereka.   Sekalipun   demikian,
mereka  tetap  mencari  kayu  dan  mengangkat  air  ke  rumah-rumah
Rasulullah  SAW.  Demikian  yang  disebutkan  oleh  AI  Bukhari  dan
laimya.

Kemudian    ketika    Allali    membukakan    negeri    itu    dan

membentangkan peluang bagi mereka untuk menjadi pemimpin dan
melckukan   sebab-sebab.   Akan   tetapi   perkataan   ini   menunjukkan
kepada kelemalan Nabi  SAW  dan para  sahabatnya,  karena mereka
ditolong oleh malaikat dan diperkuat olehnya.  Jika saja mereka kuat,

maka  mereka  tidak perlu  pertolongan malaikat,  dan  pertolongarmya
merupakan  salah  satu  sebab  kemenangan  kaum  muslimin.  Kani



berlindung kapada Allah dari perkataan seperti ini. Bahkan perkataan

yang    mendahulukan    sebab    dan    bersikap    moderat    merupakan
sunnatullah dan sunnah Rasulullah SAW. Dia-lah yang hak dan benar.
Itulah jalan lurus yang disapakati  oleh seluruh kaum muslimin.  Jika
tidak,makafimanAllahSWT,uj33c#t=:l==TCrij{yi;f5

Jfi S):i;,    "Dan siapkanlch untuk -menghadapi merel:a kelouatan
apa saja yang kamu sanggupi dan dart hada-knda yang ditambat, "
(Qs.  AI  Anfaal  [8]:  60)  hanya  terbatas  kepada  orang-orang  lemah,

padahal semua perkataan itu demikian.

Dalam ayat lain dinyatakan bahwa ketika Allah SWT berbicara
kepada   Musa.,    :==}{1\===>±=;i   ``Pukullah    lautan    itu    dengan

fonghaf77cw. " (Qs. Asy-Syu'araa'  [26]: 63)  Padahal Allah Maha Kuasa

untuk  membelah  laut,  tanpa  menyurmh  Musa  untuk  memukulkan
ton8katnya.  Demikian juga  ketika Allah  berbicara kepada Maryam,
-i:3riti;±>±}S};,-i;}3"Dangoyangkanlahpangkalpohonhamaituke

araAJ#". "  (Qs.  Maryam  [19]:  25)  Padahal  Allah  Maha Kuasa untuk

menjatuhkan    buch    kurma    tanpa    menyuruh    Maryani    untuk
menggoyangkarmya, sehingga dia tidak letih. Sekalipun demikian, kita

tidak  mengin8kari  bahwa  seseorang  mendapatkan  pertolongan  atau
doanya  dikabulkan,  atau  diberi  karamali khusus  untuk  dirinya,  atau
untuk orang lain.

0leh  karena  itu,  kita  tidak  hanya  mengatakan,  Allah  SWT
befuan,   6v'5=3G6-gri2, 5ffri\ a;  "Dan  di  langit  terdapat  (sebab-
sebab) rezekinu dan terdapat (pula) c[pa yang dijanjikan kapadamu. "

(Qs. Adz-Dzariyaat [51 ] : 22) Melainkan kita mengatckan Maha Benar
Allah lagi Yang Maha Agung dan Rasulullah SAW juga benar, yaitu
bahwa rezeki di sini adalah hujan menurut ijma para ahli tafsir.



HalinisesuaidengandalildarifirmanAllahswT,pe=Jl;:;
fjj~e~l=£Jt6Z,"DanmemJurrofararezefa.dar!.Jangz.f."(Qs.Ghaafir[40]:

13).  Juga  flman Allah  SWT,   f££ £>>\=js£6 93ZJ£|€ {~G g~CfJf6i, Ciirj

±5]<;;i  "Dan   Kalr.i  twrankan  dart  langit   air  yang   banyak
marife'atnya lalu Kani tunbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan
biji-biif i tanaman yang diketan. " (Qs. Qan£ TSO\.. 9)

Di  sini  tidck  ditegaslran  bahwa  AIlah  menurunkan  kepada
makhluknya  piring-piling  berisi  roti  dan  juga  daging,  melainkan
adanya  sebab  merupakan  asal  mula  adanya  roti  itu.  hilah  makna
sabda Nabi SAW,

u>Jfy, 1:;€ g3 ,C3,, ,#,
``Carilahrezekididalantanamanbunil.'']2

Atau  dengan  mencangkul,  menggali  lobang,  dan  menanan.
Hujan  disebut  rezeki,  kalena  rezeki  itu  muncul  akibat  hujan,  dan

perkataan seperti ini sangat dikenal di kalangan orang Arab.

Rasulullah  SAW  bersabda,  "Sa/aft  seorang  da7-I.  ha/I.a7i )/any

mengambil tali, lalu memikul kayu bakar di atas punggungnya lebih
baik daripada dia meminta-minla kepada seseorang, diberi atau tidck

72 Hadits ini disebutkan olch As-Suyuthi dalam  AJ Jam}.' .4/ Kab!.r (1/1055) dari

riwayat  Abu  Ya'la,  Ath-Thal.rani  dalam j4/ ,4usafrfe,  AI  Baihaqi  dalam S)#I 'ab  AJ
Jma#  dari  Aisyah,  dan  di  dalam  sanadnya  terdapat  Hisyam  bin  Abdullah  bin
Ikrimah, tetapi hadits ini dinilai dha'zJoleh Ibnu Hibban. Hadits ini juga disebutkan
oleh As-Suyuthi dalan j4J Jam[.' ,4sfo-S4ag4z.r (no.  1109), dan dia memberinya kode
dfe¢ 'z/ An-Nasa`i berkata, "Ini adalah hadits mw#har."

mnu AI Jauzi berkata:  Ibnu Thahir berkata,  "Hadits ini tidak diketahui  asalnya,
melainkan   ia   adalah   dari   perkataan   Urwah.   Bahkan   perawinya,   AI   Bainaqi
mengisyaratkan bahwa  hadits  ini  d4a'I/ dengan perkataarmya  setelahnya,  'Ini jika
benar,  adapun yang dinaksud adalah mencangkul dan mempersiapkan tanah untLik
ditananri'."Lih.Hamtry.4JJam!.'A/Kabl.r(I/1055).
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dz.berz.."73  hi  adalah rezeki yang diperoleh tanpa terlalu melelahkan,

saperti rumput  dan kayu bakar.  Jika memang seseorang ditckdirkan
mencari kayu bakar, lalu dia hidup sendiri jauh dari orang lain, tetapi
mau berusaha, maka dia bisa hidup dari uschanya itu.  hilah makna
sal]da Nabi SAW,

'c3+€ Li *jJ' ,J}: 3i &1 uk 3#3i= ¥ *ff }'

.i€dr;i;i:3cpc+jiL:#i
"Jika engkou bertowakhal kapada ALllch dengan towakkal yang

sebenar-be:na:rmya,   niscaya   Dia   akan   mermberim   rezeki,
sebagatmc[:ra  halnya  Dia  memberi  rezeki  kepada  burung-
buramg  yang  berangkat  di  pagi  hari  dalam  keadaan  perut
kosong, Ice pulang di wahai sore dalan keadaan kenyang. ''74

Jadi,  beran9kat  dan  pulangnya  mencari  rezeki  merupakan
sebab diperolehnya rezeki itu.

Namun  yang  mengherankan  adalah jika  seseorang  mengaku
bertawakkal   dengan   sebenar-benamya  tawakkal,   tetapi   dia  hanya
duduk-duduk di pinggir jalan dan meninggalkan cara-cara yang benar
dalam bekelja, seperti yang dinyatakan dalam hadits AI Bukhari dari
mnu  Abbas,  dia  berkata,  "Penduduk  Yaman  melaksanakan  ibadah

Meminta-minta,  dan  Muslim  dalam pendahasan  tentang  zakat,  ba-b:-Makrulya
Meminta-minta  Kepada  Orang  hair,  Malik  dalam pembahasan  tentang  sedekah,
bab: Menjaga Din dari Meminta-minta, An-Nasa`i dalam pembahasan tentang zakat,mF4uHa:Xt:]=pi2=ii==:et:t±an±g:::g¥£,g:#€e/###(]k/i:i
Allah (4/573, no. 2344), Ibnu Majah penbahasan tentang zuhud, bab: Tavlrakkal dan
Yakin  (2/1394,  no.  4164),  AI  Hakim  dalam  .4J  Mwsfadrak,   dalam  pembchasan
tentang  budi  pekerti  (4/318),  Abu  Daud Ath-Thayalisi  dalam M#s#ad-nya  (1/11),
dapAs-Suyuthidalam,4J/am!.'.4/Kabl.r(3/1160)dariberbagairiwayat.

Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmdzi berkata, "Hadits ini Aasa# sAaAz.A. "

Im.  AI  Bukhari  dalam peinbahasan  tentang  zakat,  bab:  Menjaga  Diri  dari
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haji,  tanpa membawa bekal,  dan berkata,  'Kani  adalah orang-orang

yang bertawakkal'.  Tetapi jika mereka telch tiba di Makkch mereka
mengemis.  0leh  karena  itu,  Allah  SWT  menurunkan  firman-Nya,
{L9'Jj;L`;"BerbefaJJafr./"(Qs.AIBaqarah[2]:197)75

Tidak pcmah diriwayatkan dari Nabi  SAW dan para schabat
bchwa beliau keluar bepergian tanpa membawa bekal. Padahal mereka
adalah orang-orang yang bertawakkal kapada Allah dengan sebenar-
benanya tawakkal.

Tawaklul adalah memasrahkan hati kapada Allah tentang apa

yang  akan  dialalninya,  kemudian  berusaha  melakukan  sebab-sebab
terwujudnya perkara itu dari  usahanya.  hilah tawakkal  yang benar.
Seorang laki-1ahi beitanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal  dan dia
berkata  kepadanya,  "Aku  ingin  melaksanakan  ibadah  haji  dengan
bertawakkal."  hian  Ahmad berkata,  "Pergilch kamu  seorang  diri."
Dia  berkata,  `Tidak,  cku  akan  pergi  bersama  orang-orang."  hian
Ainad berkata kapadanya,  "Kalau begitu kanu bertawakkal kepada
apa yang telah mereka lakukan! "

jKce"put..  Muslim  meriwayatkan  dari  Abu  Hurairch,  bahwa
Rasulullah SAW bersabda,

•`{jljLi a)I j! 3S\jl :,2Z;ij ii:tri== all Lj! 3fu°i evL|f

"Tanah yang paling disukai oleh Allah adalah masjidnya, dan

tanchyangpalingdibenciolehAllchadalahpasarnya.'n6

AI Bazzar meriwayatkan dari Sulaiman, dari Salman AI Farisi,

dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

75  Hadits  ini diriwayatkan oleh AI Bukhari  dalam pembahasan tentang haji, bab

no. 6, dan Abu Daud dalam pembahasan tentang manasik, bab no. 4.
76 Im. Muslin dala|n pen]bahasan tentang masjid, bab: Keutamaan Duduk Setelah

Shalat Shubuh dan Keufamaan Masjid ( 1 /464).
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£i; * ±T dy3 'cfll Jiit+ * J3i 'l±£|i ,o! i+ij£€ i
.i£JJ L7ai; idrj ,Jthi is~* ia¢p: tfe

'Janganlch  sekali-hali  jiha  kanu  bisa  untuk  tidak  menjadi

orang yang pertama masuk pasar dan juga tidak orang yang
teralchir   keluar   darinya,   karena   sesungguhnya   ia   adalah
medan pertempuran para syetan dan di situlch ia mengibarkan
benderanyal.»n7

Diriwayatkan  oleh  Abu  Bakar  AI  Burqani  dan  dinisbatkan
kepada Abu Muhammad bin Abdul Ghani bin Sa'id AI Hafizh ulari
riwayat  Ashim-,  dari  Abu  Utsman  An-Nchdi,  dari  Salman,  dia
berkata, "Rasulullah SAW bersabda,  'Ja7tgaH/aft faczmw me7c/.a!dz. ortz7!g

yang pertama masuk pasar dan orang yang terakhir keluar darinya,
karena syetan bertelur dan beranak di da|annya' ."n8

Hadits-hadits    ini     semua    menunj.ukkan    bahwa    malrmh

hukurmya masuk ke pasar,  apalagi pada masa sekarang,  yang mana
laki-laki  bercampur  dengan  perempuan.  Demikian  yang  dikatakan
oleh  ulama  kita,  karena  banyak  kebatilan  yang  dilakukan  di  pasar.
0leh karena itu, benarlali orang yang diuji  oleh Allah untuk masuk

pasar akan terdetik di dalam hatinya bahwa dia telah masuk ke tempat
syetan dan markaz tentaranya. Juga, jika bermukim di pasar, dia akan
binasa.    Orang   yang   memang   keadaannya   demikian,   maka   dia
hendaknya  dapat  mengukur kadar daniratnya  dan menjaga  diri  dari
danpak buruk dan cobaannya.

77 in.  Muslin dalam pembahasan tentang keutamaan schabat, bab: Keutamaaan

Umiu Salamah, Ummul Mulminin (4/1906).
78 Hadits ini disebultan dalam Ka#z 4J Umma/ (4/29, no.  9334) dari riwayat AI

Khatib bin Sulaiman.
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IKe/I.rna.. Perunpamaan pasar oleh Nabi  SAW dengan medan

pertempuran adalah perumpanaan yang baik.  Hal  itu karena medan
pertempuran   adalah   tempat   membunuh.   Medan   perang   disebut
demikian, karena banyaknya pahlawan yang gugur di dalannya,  dan
sebagiannya bertanmg dengan sebagian yang lain. Penyerupaan pasar
dengan perbuatan syetan,  karena banyaknya tipu  daya  di  dalamnya,
dan   ganpangnya   orang   melakukan  jual   beli   yang   tidak   benar,
berdusta, memberikan kesaksian palsu, bercampumya suara.

jFec#ow..  Ibnu  AI  Arabi  berkata,79  `Mengonsumsi  mckanan

sangat penting bagi  makhluk,  tidak  temasuk  aib,  dan juga  tercela.
Sedangkan  pasar,  aku  mendengar  ulama  yang  berkata,  'Hendaknya
tidak    dimasulri   keeuali    pasar   buku    dan   persenjataan'.    Tetapi

menurutku,  boleh  masuk  ke  semua  pasar  dalan  rangka  memenuhi
kebutuhan dan tidak makan  di  pasar,  karena itu  dapat menjatuhkan
wibawa  dan  menisak  kehormatan  diri.  Di  antaranya  adalah  hadits
maudha'  yam:8  rn!enyedndcarL,  "Makan  (makanan)   di  pasar  adalah

kehinaan.»fuo

Menurut  saya  (AI  Qurthubi),  apa  yang  disebutkan  oleh
ulama terkemuka itu baik, karena hal itu menyebabkan tidck mungkin
melihat para wanita den bercanpur dengan mereka, karena pasar buku
dan persenjataan itu temasuk pasar yang jarang dimasuki oleh kaum
wanita.  Sedan8kan pasar lain, selalu dipenuhi oleh kaum wanita, dan
sedikitnya rasa malu bisa dikalahkan oleh keinginan melihat wanita,
hingga kamu melihat wanita di  istana-istana dan  di  tempat  lainnya,

79 Lih. Afoha7m 4J 8ur`an  (3/1415).
80  Disebutkan  oleh As-Suyuthi  dalam A/ Jam[.I .4J Kabz.r  (1/3819),  darn  riwayat

Ath-Thabrani dalam 4/ Kabf.r, Ibnu Adi dalam ,4/ Kamz./ dari Abu Umamah, dan AI
Khatib dari Abu Hurainh. Dan, dikutip oleh Ibnu AI Jauzi dalam A/ MaztcJAe{ 'af, dan
disebutkan  oleh As-Suyuthi juga  dalam .4J Jaml.' .4sfa-SfeagAI.r  (no.  3073)  dan  dia
melriberinya kode Aha 'z}
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duduk   bersolek   dengan   perhiasannya.   Hal   ini   tentu   merupakan
kemungkaran  yang  banyak  tersebar  pada  nasa  kita  ini.  IV¢ 'wgicJzw

billah min dzaalik.

jKef#/.wfo..   Abu   Daud   Ath-Thayalisi   meriwayatkan   dalan
A4las#czd-nya, bahwa Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dia

berkata:  Amr  bin  Dinar  Qahranan8]  Alu  Az-Zubair  menceritakan

kepada kami dari  Salim, dari ayahnya, dari Umar bin AI Khaththab,
dia berkata,  "Barangsiapa yang masuk ke pasar dari pasar-pasar ini,
lalu dia membaca,

c+.' -®1 3'3 th®l iJ' t3' di:,i
.i;rf;Oriifuk3;3#Oi9*;i,1;dy

'Tidak   ada  tuhan   selain   Allah  satu-satunya,   tiada   sekutw

baginya.  Bagi-Nya segala plyi.  Dia Yang menghidrpkan dan
Yang  mematihan.  dan  Dia  Maha  Hidrp  dan  tidak  matt,  di
tangan-Nya-lah terdapat  kebaikan,  dan  Dia  Maha  Berkuasa
atas segala sesuatu.'

Maka    Allah    mencatat    untulmya    sejuta    kebaikan    dan
menghapuskan   untuknya   sejuta   keburukan,   dan   membangunkan
untuknya istana di surga."

8]  AI Qahraman adalah orang yang menguasai dan mengendalikan orang yang di

bawahnya. Sibawaih berkata, "Dia adalah orang Persia."
Dalam hadits  disebutkan,  "Kafaba!  I.Jaa  hafaramaa#z.fez. (Dia menulis  surat kepada

wakil penjaga), yaitu seperti bendahara, waldl dan yang menjaga apa yang menjadi
tanggungjawabnya  dan  yang  mengurus  urusan  orang.  Lih.  £z.scz7!  ,4/  4r¢b  (entri:
qatrandy-
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Diriwayatkan juga  oleh  At-Tirmidzi  dan  dia  menanbahkan
setelahnya,  "Dan  Allah  men8hapuskan  darinya  sejuta  keburukan,82
mengangkat  untuknya  sejuta  derajat  dan  membangunkan  untuknya
runah di surga."

Setelah meriwayatkan hadits ini, dia berkata, ``hi adalah hadits
hasan gharib."

Ibnu AI Arabi berkata,83 ``Itu, jika dia tidck bemaksud selain

untuk   melakukan   ketaatan   kapada   Allah   di   tempat   tersebut."
Misalnya, menyun]h taat kepada Allah, karena biasanya pasar penuh
dengan   kemaksiatan.   Atau,   mengingatkan   agar   berdzikir   kepada
Allah, jika orang-orang telah lalai,  mengajarkan Islam kapada orang

yang bodoh, dan mengingatkan orang-orang yang lupa.

]Kede/¢pa».. Fiman Am SWT,  €13;i +i:;}~.f#; Ci=j
<)i;:jj    "Dan Kcrmi jadikan sebagian ken; cot;aan bagi yang
/czz.7!.   Scz7zggrphab   hamzt   bersczbczr.? "   maksud   dunia   adalah   negeri

cobaan  dan  ujian.  Maka  Allah  ingin  menjadikan  sebagian  hanba
cobaan bagi sebagian yang lain secara umum, baik orang itu beriman
maupun kafir.  Orang yang sehat adalah cobaan bagi orang yang sakit,
orang kaya adalch  cobaan bagi  orang miskin,  dan orang  fakir yang
sabar adalah cobaan bagi orang kaya.  hi berarti bahwa setiap orang
dicoba dengan temannya.

82 HR. Abu Daud Ath-Thayalisi dalan MurHad-nya (1/4) dan dinisbatkan kepada

Umar  bin  Khathab,  dan  At-Timidzi  dalam  peinbahasan  tentang  doa,  bab:  Doa
Ketika Masuk Pasar.

Hadits ini juga disebutkan oleh As-Suyuthi dalam .4J /aml.' AJ Kabz.r (4/762) dari
riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi, Ahmad, Ibnu Mani', Ad-Darimi, dan At-Tirmidzi.
Juga  diriwayatkan oleh Ibnu Majah,  Abu Ya'la,  Ath-Thbrani  dalam ,4J /amz.' A/
jKabz.r, Abu Nu'ain dalam f4J Hz.fya4, dan Adh-Dhlya` dalam A/ Mw4Aftzra4.

LflL AI Jami' AI Kabir (Wa Hamisyuhu.
83 Lih. Ahkam AI Qur`an  (311415).
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Orang kaya dicoba dengan orang miskin. Karena itu, dia harus
menyantuninya  dan  tidak  menge].eknya.  Orang  fakir  dicoba  dengan

orang kaya,  karena itu dia wajib untuk tidak dengki kepadanya dan
tidak mengambil darinya kecuali apa yang diberikan olehnya.  Selain

itu, hendaknya masing-masing dari keduanya bersabar atas kebenaran.

Sebagaimana  Adh-Dhahhck  mengatakan  tentang  makna  ±J*i
" Sanggupkah kamu bersabar? " ahas irche;i[|z[|an.84

0rang-orang yang diberi cobaan berkata, "Mengapa cobaan itu
tidck dihapuskan dari kami." Orang yang buta berkata, "Mengapa aku
tidak   dijadikan   seperti   orang  yang  melihat?"   saperti   itulah  yang

dikatakan  oleh  setiap  orang  yang  mendapatkan  cobaan.  Rasulullah

SAW yang secara khusus diberi kehomatan sebagai nabi juga diberi
cobaan yang datang dari orang-orang kafir di masanya. Demikian juga
dengan para ulama dan pemimpin yang adil.

Tidakkah Anda memperhatikan firman Allah SWT,   Y`j'j` iSbfL9'

gi±£ ¢&'.i;ij.t6j-jfjG 6l:j}1\if jj+;?  "Me»grzpa  4/  gztr `&»  i.7€z.  fz.d¢fr
ditannkan kepada seorang besar dc[ri salah satu dua negeri (Mckch
dczJc  772cHJ)  I.#z.. "  (Qs.  Az-Zukhruf [43]:  31).  Jadi  cobaan  (ujian)  itu

membuat  orang yang diuji menjadi dengki kepada orang yang tidak
diuji, dan orang tidak diuji kadang menghina orang yang diuji.

Kesabaran   ada   teljadi   ketika   kedua   belah   pihck   mampu
menalian nafsu, yang ini menahan diri dari sikap tidak mau menerima
kebenaran,   dan  yang   lain  menahan  diri   dari  kegelisahan.   Jawab

<±l±j:S]:£i di sini dihilangkan, maksudnya atau kamu tidck bersabar?
Berdasarkan hal ini maka kalimat tersebut butuh jawaban seperti yang
dikatakan   oleh  AI  Murani.   Suatu  ketika  dia  keluar  untuk  suatu

84 ,4ts¢r dari Adh-Dhahhak ini disebutlran oleh An-Nuhas dalam J'rab j4/ 0%r `a#

(3/156).



keperluan,   lalu   dia   melihat   orang   yang   dikebiri   di   kendaraan,
kemudian terdetik sesuntu di dalam hatinya, dan dia mendengar orang

ya]ng "e;Iohoaca ayah  <22±;£1 "Sanggupkah kamu  bersabar? " Dig
lalu  menjawab,   "Benar,  wahai  Tuhan  kami.   Kani  bersabar  dan
berharap."

Ibnu  AI  Qasim,  sahabat Malik membaca  ayat  ini  ketika  dia

melihat Asyhab bin Abdul Aziz di kerajaan menyeberang kepadanya,
kemudian berkata kepada dirinya sendiri, `Kami akan bersabar. "

Diriwayatkan dari Abu Ad-Darda` bahwa dia mendengar Nabi

SAW  bersabda,  "Celakalch  orang  alim  dari  orang  yang bodoh,  dan
celakalah orang yang bodoh dari orang yang alim.  Celakalah pemilik

dari  apa  yang  dimilikinya,  dan  celakalah  apa  yang  dimiliki  dari

pemiliknya.  Celakalah  orang  kuat  dari  orang  lemah,  dan  celakalah
orang   lemah   dari   orang  kuat.   Celakalah  sultan  dari  rakyat,   dan
celckalah  rakyat  dari  sultan.   Dan,  sebadan  dari  mereka  menjadi
cobaan bagi sebagian yang lain, dan itulah firman Allah SWT,  \=i=jE`<i;:±j `-ds,i:i;F=:=± `Dan Kani jadikan sn:bagian ha;rm

cobaanbagiyang[ain.Sanggupkahkanubersabar'?"85

Muqatil   berkata,   "Ayat   ini   diturunkan   berkenaan   dengan

masalch Abu Jahal bin Hisyam bin AI Walid bin AI Mughirah AI Ash
bin Wa`il, Uqbah bin Abu Mu'ith, Utbah bin Rabi'ah, dan An-Nadhr
bin AI Harits ketika mereka melihat Abu Dzar, Abdullah bin Mas'ud,
Ammar,   Bilal,   Suhaib,   Amir  bin  Fuhairah,   Salim  772czzf/cz   (mantan

budak) Abu Khudzaifch, Mihja 77tczzt/a Umar bin AI Khaththab, Jabar

7#czw/cz  (mantan  budak)  AI  Hadrani,  dan  apa  yang  mereka  miliki.

Mereka  lalu  berkata  dengan  nada  mengejek,  ``Apakah  kita  masuk

85 Hadits ini disebutkan dalan Kane .4/ Umma/ (10/179, no.  29037) dari riwayat

Abu  Ya'la,  dari  Anas,  AI  Bazzar  dari  Hudzaifah,  Sibawain  dari  Anas,  dan  Ar-
Ruyani dari Abdullah bin Ma'qil. Lib. Kcz#z ,4J UmmaJ (6/25) dan ( 16/64).



Islam  dan  menjadi  saperti  mereka?"  Maka,  Allah pun  menurunkan
ayat   ini   untuk   memberitahukan   kepada   orang-orang   beriman,86

<j*i "Sfl#ggxphaA  ham#  Z7ersczb¢r.? ''  maksudnya  adalah,  atas
apa yang kamu lihat dari keadaan yang susah dan miskin ini?

Jadi,   kalimat   <j*i  "Sa!#ggaphaA   ham#   bers¢b¢„
khusus  untuk  orang-orang  mukmin  yang  mendapatkan  cobaan  dari
umat Muhammad SAW, dan seolah-olah ditangguhkannya adzab bagi
orang-orang kafir dan kelapangan hidup mereka adalch cobaan bagi
orang-orang mukmin,  atau sebagai ujian bagi mereka. Ketika orang-
orang  muslim  telah  bersabar,  maka  Allah  kemudian  menurunkan
firman-Nya tentang mereka,   ij;{£ \£,. 7i!.i ;f|{j; j£  "Ses«#gg"Anya
Aku memberi balasan kepada mereha di hari ini. " (Qs. A:lMn:TniIT"In

[23]:  111)

ffesembz./¢»..  Firman  Allah  SWT,   ha; &J' ;l=j  "Dcz«
rzjfea"mw   A4lczfecz   A4le/z.faa!f, "   maksudnya   adalah,   mengetahui   setiap

orang yang bersabar atau yang gelisah,  dan orang yang beriman dan
tidak beriman,  serta mengetahui  orang  yang menunaikan hak  orang
lain padanya dan yang tidak menunalkannya.

Ada   yang   berpendapat,    <L*i   "Sa#ggapha%   kemw
bersczbczr? " artinya bersabarlah kamu!  Ini seperti firman AIlah SWT,
'o:;i 'F^ -rS `.Maka berhentilah karm  (dart mengdyakan pekerjaan

I./w./"  (Qs.  AI  Maa`idah  [5]:  91)  Jadi,  ayat  ini  mengandung perintch

kapada Nabi SAW untuk bersabar.

86 Disebutkan oleh AI Mawardi dalam tafsimya (3/153) dan Abu Hayyan dalam j4/

Bahr AI Muhith (6M9T).
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Firman AIlah :

Et=;tsjj±xp.ti¥fgi~v'j'Lr;fa,€L±jY'&j{jfjS

62;:i=J©#gr¥jfe±i-j~
©j#ja>6Jii3fe#i,+±+dsj3j

C`Berkatalah orang-orang yang tidak menantirnanti pertemuan(nya)

dengan Kar\i, 'Mengo[patah tidak diturunkan kepada kita malaikat
atan (mengapa) kita (tidck) melihat Tuhan kita'. Sesungguhnya
merehal menganggap besar dirt mereka dar. mereka benar-benar

sangat mehampoui batas (dalQtm meLakukan) kewhaliman. Pada hart
mereka melihat malalkat di hart itu tidak ado kabar gembira bagi

orang-orang yang berdosa dan mereha beTkata, 'Hijraan
m¢ky.w#rco'. " (Qs. AI Furqaan [25]: 21-22)

FimanAIlahswT,l?:`th,CL±j.Y'&j{j6j"BerfufahaAora»g-
orang  yang   tidak  menauti-nanti   pertem:uan(nya)   dengan   Kami,"
maksudnya  adalch,  mereka  tidak  takut  diban8kitkan  dan  bertemu
dengan  AIlah,  atau  mereka  tidak  percaya  akan  hal  itu.  Ada  yang
belpendapat,€L±jY'artinyatidckmemperdulikan.

'JS*'qj "Mengapakah tidak ditunnkan? " "dsswhrya avLdrch,

mengapa tidak diturunkan.
'iap.t\;LS     "Kepada     fa.fa     rna/a].frof,"     1alu     mereka

memberitahukan kepada kita bahwa Muhammad itu benar.
Lg:i 6£ jl "Atau (mengapa) kita (tidck) melihat Tuhan kita,"

dengan   kasat   mata,   1alu   memberitahukan   kepada   kita   tentang
risalahnya. hi saperti fiman Allah SWT, j= jf th' <r,3 i $6j
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6;*.ifH.\'b£,a  ``Dan   mereka   berkata,   'Kami   sekali-kali   tidak

percaya  kepadc[mu hingga kanu menancarkan mata air  dari buni
%#f#fr famz.'," hingga firman-Nya,   :fij 3ap.(j S`l> '6,:G ji "Afa#
kanu  datangkan  Allah  dan  malaikat-malalkat  berhadapan  muha

:::fi::£"`i+QfeA¥=an#f29£P{[£,£¥Ej:em<?;:5£:]gchgr:Try:
mereha  menganggap  besar  diri  mereka  dan  mereka  benar-benar
sangat melampand batas (dalan melakuhan) kezhalinan, " yam:8 rn;al[ra
mereka   meminta  kapada  Allah   sesuatu   yang  berlebihan,   karena
malaikat tidalc dapat dilihat kecuali ketika seseorang mati, atau ketika
dia menurunkan adzab. Sedangkan Allah, Dia tidak dapat dilihat oleh
orang yang memandang,  akan tetapi  dia dapat melihat  setiap  orang

yang memandang. Jadi, tidak ada mata yang bisa melihat-Nya.

Muqatil berkata, `Kata  i:: berarti bersikap sombong di muka
bumi. Kata ini juga berarti sangat kafir dan zha|im."87

Jika mereka tidak cukup dengan bukti berupa mukjizat dari AI

Qur`an,  mcka  bagaimana  mereka  merasa  cukup  dengan  malaikat?
Mereka  tidak  bisa  membedakan  antara  diri  mereka  sendiri  dengan
syetan. Mereka harus memiliki mukjizat yang harus ditunjukkan bagi
orang yang mengaku bahwa dia adalah malaikat. Akan tetapi mereka
sebaiinya tidak meminta mukjizat lagi  setelah mereka melihat suatu
mukjizat.

:A±ffi£±.ts:i.4'-ap'o!r;.'Fi.    "Pada    hari    mereha
melihat  malalkat  di hari itu tidak ada kabar  gembira bagi  orang-
o7i¢Hg j/a72g berdora, " maksudnya adalah, malaikat tidak dapat dilihat

87  Abu  Hayyan  berkata  (6/49),  "j£3  artinya  melampaui  batas  dalam  berbuat

zhalim   dan   menyifatinya   dengan   ungkapan   hiperbola,   atau   tidak   dikatakan
demikian, kecuali karena mereka sangat sombong dan melampaui batas. "
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oleh  siapa  pun  keeuali  kedka  mati,  lalu  dia  memberitakan  kabar

gembira  kapada  orangrorang  beriman  berupa  surga,  dan  menyiksa
orang-orang  musyrik  dan  kafir  dengan  besi  hingga  diri  mereka
kesakitan.

(4#(be'O±±jg.6     .`Dan      mereka     berkata,      'Hijraan
many."zfroa',"      maksudr)ra      malaikat      berkata,      ``Haram      dan

diharamkan!88 Untuk masuk surga kecuali orang yang mengucapkan
/aa z./aczAa z.//a//act (tidak ada tuhan selain Allah), dan melaksanakan
syariat-Nya.  Demikian pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas
dan lairmya.

Ada  yang  bapendapat,  itu  adalah  Hari  Kianat.  Demikian

pendapat yang dikenulralrm oleh Mujahid dan Athiyyah AI Aufa.

Athiyych   berkata,    "Jika   Hari    Kianat,    orang    mulrmin
mendapatkan   kabar   grmbira.   Jika   orang   kafir   melihat   itu,   dia
mengharapkannya,tctapitidakmendapatkannya.'rs9

Lafazh  6ijj;   benda  dalan  posisi  nasAab  dan  perkiraan
maknanya  adalah,  tidck  ada  kabar  gembira  bad  orang-orang  yang
berdosa pada hari meneka melihat malaikat.  Sedangkan lafazh  ,+;;
berfungsisebagaipepegasankapadalafazh6i£:|±.

An-Nulas berkata,90 `Tidck boleh  a;;;;ii£L   unfuk  dinisbatkan
kepada  €js karena berfimgsi  sebagai  »aj (meniadakan)  dan tidak
berfungsi untuk kata schelmnya.  Akan tetapi di dalannya terdapat
ketentuan     bahwa     malmanya,      mereka     tidak      diperbolehkan
mendapatkan  kabar  genbira,  pada  saat  mereka  melihat  malaikat.

88   Disebutkan   olch  AthThahari  (19/3),   Ibnu  KaLtsir  (6/110),   Ibnu  Athiyyal

(]%LD7L)s'e1L:-o¥e¥X|F#¥£i£'fa%ria;?(:3//1)75)i).
90 Lib. I'rab AI Qur`an  {311SG).
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Adapun   yang   menunjukkan   dihilangkannya   kalimat   ini   adalah,
kalimat  setelahnya.  Bisa juga  perkiraan  maknanya,  tidak  ada  kabar

gembira, ketika pada Hari Kiamat mereka melihat malaikat.

Lafazh   i;±:  berfungsi   sebagai  penegasan,   dan  boleh  jadi
maknanya   adalah,   ingatlah   pada   hari   mereka   melihat   malaikat.

Kemudian Allah memulai  dan berfiman,  6L;!jj3 fe£=i!i};3:i: Csj££ Ty'
{4!#(I;g>"Tidakadahabargembirabagio;a;g-o;;ngy;;gberdosa
dan  mereka   berkata,   'Hijraan   mahjunraa',"   "ks;ndnya,  aiddrth,
malaikat berkata, "Haram dan diharamkan mereka mendapatkan kabar

gembira, kecuali orang-orang beriman. "

Diriwayatkan dari AI Hasan, baliwa dia berkata,  fe 6jiis
wogcr/ dari  perkataan  orang-orang  yang  berdosa.  AIlah  SWT  lalu

berfirman,   JJ';;=  kepada  mereka  untuk  mendapatkan  perlindungan.
Jadi,  Allah  mengharapkan  hal  itu  bagi  mereka  pada  Hari  Kiamat.
Yang  pertama   adalah  perkataan  Ibnu  Abbas,   dan  ini  juga  yang
dikatakan  oleh  AI  Farra`.91  Demikian  yang  dikatckan  oleh  Ibnu  Al

chbari.

AI  Hasan  dan  Abu  Raja'   membacanya,92   I;*i  dengan
d%czmmafe   pada   huruf  fea `.   Sedangkan   orang-orang   membacanya

dengan mengkasrahkan huruf %a `.

Ada   yang   mengatakan,    "Sesungguhnya   itu   berasal   dari

perkataan orang-orang kafir, yang mereka katakan kapada diri mereka
sendiri."  Demikian yang  dikatakan  oleh  Qatadch  sebagaimana  yang

disebutkan oleh AI Mawardi.93

9`Lin.Ma'a#i.,4/gwr`a#(2/266).
92gz.ra`afeinidisebutlcanolehAbuHayyandalamj4JBa4r(6/493).
93DisebutlcanolehAIMawardidalamtafsimya(3/154).
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Ada yang bexpendapat, "Itu adalch perkataan orang-orang kafir

kepada malaikat. Dan itu merupakan kalimat memohon perlindungan
dan  hal  seperti  itu  sangat  terkenal  pada  nasa  jahiliyyah.  Apabila

seseorang   bertemu    dengan   orang   yang   ditakutinya,    maka   dia
mengatakan,   fezjint7!   7"aky.ww7.acz,   maksudnya  adalah,   haram  bagimu

untuk  menyakitiku.94  Adapun  ia  di-#as4ab-kan  karena  maknanya

hofaru alaika (aha melalang karmu), a;tan hofara Allahu  `alaika (AIlah

melarang kamu."

Atau   apabila  orang-orang   yang  berdosa  melihat  malaikat,

maka malaikat itu akan mencampakkan mereka ke dalam api neraka.
Mereka berkata,  "Aku berlindung  kapada Allah  darimu."  Demikian

yang  disebutkan  oleh AI  Qusyairi.  Dan,  mcknanya  telah  dikisahkan
oleh AI Mahdawi dari Mujchid.

Ada  yang  belpendapat,  j±  berasal  dari  perkataan  orang-
orang yang berdosa, dan  j:£=£ berasal dari perkataan malaikat. Atau
bahwa    mereka    berkata    kapada    malaikat,     "Kani    memohon

perlindungan  kepada  Allah  darimu,  agar  kanu  tidak  menghalangi
kami." Malaikat lalu berkata,  "j|;=£ (diharamkan)  untuk memohon

perlindungan dari keburukan hari ini." Denikian yang dikatckan oleh
AI Hasan.

Firman Allah :

¢£=;i©!Lij€-t=i±i=;±±=deijjt5\g-a;'j;j

©fu'J=jjj£€¥ir'i±T3H{
94 Perkataan ini  disebutkan oleh Ath-Thabari (19/3),  As-Suyuthi dalam Ad-Dwrr

A/ A4l¢mtsc" (5/66),  Ibnu Athiyyah dalam tafsimya (13/17),  Abu Hayyan dalam .4/
Bczfer (6/492), dan dinisbatkan kepada AI Hasan AI Bashri dalam tafsimya (2/166).
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``Dan Kant hadapi segala amal yang mereha kerjakan, lalu Kami

jadikan anal irfu (bagalkan) debu yang berterbangan. Penghuni-
penghuni surga pada hart itu pding balk tempat tinggalnya darl
paling indah tempat istirahatnydr " (Qs. AI F\\rquii\n [2S|.. 23-24)

Fiman  Allah   SWT,   #63fec J\£~C1-jrj   "Dan  Kaml.
hadapi segala amal yang mereha kerjakan. " hi aldalah peingatan alas
besamya peristiwa Hari Kiamat, atau yang kami maksud dalam hal itu
adalah  apa  yang  dilakukan  oleh  orangrorang  yang  berdosa  dari
kebalkan  menurut  mereka.  Mujahid  berkata,  "~&.Ji;   artinya  kani
menyen8aja.»95

Ada yang mengatakan, "Itu adalah kedatangan malaikat yang
memberitahukan   tentang   Dzat   AIlah   SWT   mengenai   apa   yang
dilakukan  oleh  pelakunya."   j2£:3`j:#iJ=i=£  "£a/„  Kamz. /.adz.ha»
amal  itu  foagaihan)  debu  yang  berterbangan, "  maksndnya.  edalalh,
tidak  dapat  memberikan  manfaat,  atau  kami  telah  menggugurkan
analnya   dengan   kekufurannya.   `j=   tidak   temasuk   kata   yang
memiliki Aamzch, melainkan adanya AamzaA karena bertemunya dua
seffaf»,  dan fasAgz.r-nya adalah A#bz.)ryzl berada dalan posisi ra/a '. Di

antara  pakar  ilmu  nahwu  berkata,  "Hubbiyya  berada  dalam  posisi
x¢/¢',   sebagaimana  yang   dikisahkan   oleh   An-Nulas,96   dan  kata
tunggalnya adalah Aabaafu#, dan j anaknya aAbaa` .

AI  Harits  meriwayatkan dari Ali,  dia berkata,  "4/ faabacl ` a/
ma»tsz"czfr adalah sinar matahari yang masuk dari lubang dinding.97

95  Atsar  ini  dari  Mujahid,  dan  diriwayatlran  oleh  Ath-Thbari  dalam tafsinya

(]%'3L)#r£;#aar,q;£3{!;]5}€).
97 .4tsar ini diriwayathan dari An-Nulas dalan A/a 'aa#z.-nya, (5/18), Ibnu Katsir

dalam Tafsimya (6/111), As-Suyuthi dalam .4d-Dwrr AJ A4ants#r (5/66).
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AI  Azhari  berkata,  "4/  ftabacz `  adalch  (sesuatu)  yang  keluar

dari  lubang dinding,  saperti  sinar matahari yang menyerupai  debu.98

Adapun  takwilnya,  "Sesungguhnya Allah  telah menggugurkan  anal
mereka hingga menjadi seperti debu yang berterbangan. Adapun debu

yang bertebaran adalah yang disebabkan oleh larinya kuda."

Ibnu Arafah berkata,  "4/ %czbwa4  dan a/ faczbaa!`  adalch debu

yang halus. AI Jauhari berkata, "Dikatakan demikian, apabila debu itu
berterbangan tinggi."

Tempat terbangnya debu atau debunya seperti  sinar matahari
dari lubang dinding. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah hembusan

angin dari darn pohon yang kering.99 Demikian yang dikatakan oleh

Qatadah dan Ibnu Abbas.

Ibnu Abbas juga berkata,  "Ia adalah air yang  dituangkan."100

Ada   yang   mengatakan,   bahwa   itu   adalah   abu.   Demikian   yang
dikatckan oleh Ubaid bin ¥a'1a. 101

Firman    Allah,     fu;';::=ij j±==:¥ir'j;. 3ji-1`:{:==f
"Penghuni-penghuni   surga   pada   hart   itw   paling   baik   tempat

tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. "

Sebelumnya hal itu telah dijelaskan dalan firman Allali SWT,

6L#{ jgj JtJjj-t'i£ ;i j£€ll,`;i#   "Kafclfa#/aft,   '4pafrafr
(adzab)  yang  demikian  itu yang  baik,  atou  surga yang  kekal yang
dijcdyikan   kepada   orang-orang   yang   benaqwa?I."]°2    An:Nwhas

98  Perkataan  ini  dipilih  oleh  Az-Zamalchsyari  dalam A/  Kasys);aa/!/ (3/94).  Dia

berkata, "Dalam pepatah mereka, lebih sedikit dari debu yang beterbangan. "
99 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari (19/4), dan AI Mawardi (3/155).
loo  Ibid.
tot ,4tsar ini disebutkan oleh AI Mawardi (3/155).
'°2 Qs. AI Furqaan [25]:  15.
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berkata,103  ``Para  ulama  kufch  membolehkan  perkataan  'madu  lebih

manis  daripada  cuka'.  Tetapi  perkataan  ini  ditolck,  karena  makna

/w/cza#  frfacH.rw"  mz.7I rty/aa#  (fulan  lebih  baik  daripada  fulan)  adalch
bchwa dia lebih banyak balknya daripada dia (yang lain), dan cuka itu
memang tidck manis. Karena itu, tidak boleh dikatakan, Nasrani lebih

balk  daripada  Ychudi,'  karena  tidak  ada  kebaikan  bagi  keduanya,
sehingga   salah   satunya  tidak   lebih   dari   yang   lain.   Akan  tetapi
diperbolehkan    untuk    dikatckan,    'Yahudi    lebih   jahat    daripada
Nasrani'." Demikian yang ada dalan perkataan orang Arab.

j€€|€  dibaca  »asAab  kepada zAazr jika  ditentukan  kepada
selain bab j4/'a/ mz.»ha. Adapun maknanya, mereka memiliki tempat
tinggal  yang  lebih  balk.  Jika  termasuk  dari  bab  4/'cz/  7„z.#ha  mcka

#¢sAczb-nya kapada penjelasan itu. Demikian yang dikatakan oleh An-
Nulas]°4 dan AI Mahdawi.

Qatadah   berkata,   stj+'6=jj   "Da[»  pa/I.»g  z.#daA   fempaf
I.sfz.rafeaf#)/a, "  adalah  tempat  tinggal  dan  tempat  berlindung.t°5  Ada

yang mengatakan,  "Ia adalah yang dikenal  oleh orang Arab,  seperti
tempat berteduh  di  siang hari.  Di  antaranya seperti yang dinyatakan
da,lam hrdits yang marfu ', "Sesungguhnya Allah STVI menyelesaikan
hisab makhluk dalarn sctengch ha:ri, laha Dia menempatkan penghwi
surga  di  surga  dan  menempatkan  penghuni  neraka  di  neraka."106
Demikian yang disebutkan oleh AI Mahdawi.

Ibnu  Mas'ud berkata,  "Siangnya  dunia  tidak  akan mencapai
separuh  siangnya kiamat hingga orang-orang  di  tempatkan  di  surga

`°3 Lih. J'rab AJ gwr`a%  (3/157).
04  Ibid.

L°5  Atsar  ini  dari  Qatadah,  dan  diriwayatlran  oleh  An-Nulas  (5/19),  dan  mnu

KqfirD(]fs/e]b]u3±anoiehmnuKatsirda|antafsinya(3/315),danAth-Thabaridalan

Jami ' AI Bayan (19/4).e



dandineraka."Diakemudianmembacanya,]°7g*®`j?;ii:j;a;+:

afemudian sesungguhnya tempat mereka pasti di nercka)." Demikian
dalam gz.ra `afe Ibnu Mas'ud.

Ibnu Abbas berkata, "Hisab pada hari itu di awalnya, dan siang
dari Hari Kiamat tidak akan mencapai saparuhnya hingga ditempatkan

penghuni surga di surga dan ditempatkan pen8huni neraka di neraka.
Di  antaranya  seperti  yang  diriwayatkan,  'Tempatkan,  sesungguhnya
Syetan tidak ditempatkanl."1 08

Qasim bin Ashbag]i menyebutkan hadits Abu Sa'id AI Khudri,
dia berkata: Rasulullal SAW bersabda: ,2= cliSji .:3\1Z., 67±jJ;i i
``Dalan   sehari  yang  kadarnya   linapulwh  ribu  tahun."   (Qs.   AI

Ma'aarij  [70]:  4)  Saya  lalu berkata,  'Alangkah panjangnya hari  ini.'

Nabi SAW kemudian bersabda,
¢LjJi 'Ji; ug- Lf31®l ck I:±jf L€; g,T6; gjJ` 4€jJ¢13

isfu` g; dr; ,a:jsti ;ie irf fe
`Dewi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sesungguhnya

akan diringanhan bagi orang beriman hingga itu lebih ringan
baginya  dari  (satu)  shalat  wofib  yang  dilaksanakannya  di
dunia,.""

`°7 j4tsar ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dior ,4/ Mamtswr (5/67),  dan

dihubungkan  kepada  Ibnu  AI  Mubarak,  Abd  bin  Hanrid,  Ibnu  Jarir,  Ibnu  AI
Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan AI Hakim, dia menilainya chchz.A.

`°8  HR.  Ath-Thabrani dalam .4J Awsafti,  Abu Nu'ain dalam A£4-77iz.a  dari Anas.

Lib. Kclnz i4J UmmaJ (7/802, no. 21477).
`°9 HR. Ahmad, Ibnu Hibban, Abu Ya'la, Ibnu Jarir, AI Baihaqi dalain ,4/ BCI Jars

dari Abu Sa'id. Lib. RWA .4J Ma 'a#]., (9/164).
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Firman AIIah :

51.tiri;+en.t©*giv< i;;,#,!t~ffit6i=r=,,`
©fe&±3G.fj;ifjij6i=jF5p,

``Dan (ingatlah) hari ftettka) langit pecah belal. mengeluarkan

kabut dan diturunkanlah malalkat bergelombang-gelombang.
Kerajaan yang hak pada hart itu adalah kepunyaan Tuhan Yang

Maha Pemurah. Dan adalah (hoiri itu), hart yang penuh kesukaran
b¢gr. oro#g-oro#g]JH#g 4¢fr. " (Qs. AI Furqaan [25] : 25-26)

Firman Allab SWT,  pf=j-§ ¢~ffit 6Z£S f±'p'  "Da# rJ.#grz/arty fearz.

(ketika) langit pecah belah mengeluarkan kabut, " "ck:sndnya. aldzhah,
ingatlah hari langit terbelah mengeluarkan kabut. Ashim, AI A'masy,

Yahya,  Hamzch,  AI  Kisa`i,  dan  Abu  Amr  membacanya,110  :j££L<

dengan tasyid s}/I.# pada I.dgfecz7#, dan ini yang dipilih oleh Abu Hatim.

Demikian juga dalam ga/ ¢=j-i atau f\=±j°` c¢ .  `4# dan bcz` berfungsi

saling bergantian,  sebagaimana kamu katakan,  "jtamczz.fct bz./ gczz.s',  dan
`cz7"./    gcH.s    (Saya    memanah    dengan    busur,    dan    dari    busur).

Diriwayatkan  bahwa  langit  terbelah mengeluarkan  kabut  putih  tipis

seperti  awan  tipis,  dan  ini  tidak  terjadi  kecuali  bagi  Bani  Israil  di

padang Tih, lalu langit terbelah karenanya. t t I Inilah yang difimankan
Oieh  Allah  SWT, 2fi.f63 ,rfe a,'fi{ir£;€.i ~y€£f9;j£±;j£   "rz.ado
yang mereka nanti-nantihan ®ada hart Kianat) melalnhan datangnya
(siksa)Allahdalamnaunganowan.""2'-:gpr;JS"Danditurunkanlah

Ilo    gz.ra`aA    dengan    raf);did   hunif   s}Jz.#    adalah    gl.rfl`afo    yang    mtlJowafz.r,

sebagaimana dalam raqrz.a 4#-Ivas};r hal.  151.
''`HR.Ath-Thabaridalamtafsimya(19/5).
'`2 Qs. AI Baqarah [2]: 210.



rna/az.haf, " dari  langit.  Dan, Tuhan datang bersama delapan malaikat

yang   memikul   Arsy  untuk  memberikan  keputusan,   dengan  si fat
kedatangan   yang   layak  bagi-Nya,   dan  bukan   seperti   kedatangan
makhluk dalam gerak dan perpindchannya.

Ibnu Abbas berkata, "Langit dunia terbelah, 1alu terbenanlal
semua penghuninya,  seperti jin dan manusia. Kemudian langit kedua
terbelah,1alu jatuhlah pen9huninya, dan mereka lebih banyck daripada

yang  berada  di  langit  dunia.  Demikian  seterusnya,  hingga  terbelah
langit   ketujuh,   kemudian   tuunlah   a/   farwbz.);%#`]3   dan   malaikat

pemikul arsy. hilch makna fiman AIlah SWT, Sgiv< 'iapljj;i3' "Dan
diturunkanlah    malaikat    bergelombang-gelombang,"    "cksndnya.
adalah, dari langit ke bumi untuk melakukan hisab.

Ada    yang    mengatakan,    "Sesungguhnya    langit    terbelah

mengeluarkan kabut yang berada antara langit itu dan manusia. Maka
terbelahaya kabut  itu  adalah terbelahnya  langit.  Jika  langit terbelah,

susunarmya menjadi rusak,  lalu malaikat turun ke tempat yang telah
diratakamya.  Ibnu Katsir berkata,1 14  a.i;j\1il 'J3J j dengan 7!asfra6

@erharakat /affaaA) dari kata a/ I.#zaa/.  Dan 'xpljjfis' dengan 7'a/a '
(berharckat d%fl"mafe). Dalilnya adalah  S±+: .  Jika seperti pendapat

yang pertana, niscaya Allah berfirman Y`}'! .

Ada juga yang mengatakan,  bahwa  kata  #czzza/a  dan  a!#za/a

maknanya   sana.   Karena   dinyatakan   S±j+:-  pada   nazzala.   Abdul

t`3  j4/  Karwblrtyw#  adalah pemilxpin para  malaikat,  di  antaranya  Jibril,  Mikail,

Israfil,  dan  mereka  adalah AJ "wq¢r7.abww#  (yang  dekat  dengan Allah).  ,4/ Karb
artinya ,4J  gclrb  (yang  dekat),  I,i.sa7i .4J Arcrb  (5/3847).  Atsczr ini disebutkan secara

panjang  oleh As-Suyuthi dalam .4d-Dwrr j4/ Mawtst" (5/67,  68),  dan dihubungkan
kepada Abd bin Hamid, Ibnu Abi Ad-Dunya dalan ,4/ ,4hwa/,  Ibnu Jarir, Ibnu AI
Mundzir, Ibnu Abi Hatim. dan AI Hakim dari Ibnu Abbas.

'T4   gz.ra `aA   Ibnu  Katsir   ini   adalali  terlnasuk   qz.ra `czA   sczb 'czA   dan   mwfa!waf}.r,

sebagaimanadalamAJJ7#a'(1/714),danra!gr[.bAH-Ivas};rhal.151.
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Wahhab membacanya dari Abu Amr, irfjL< i<;;A;i.I ]ji' j. 1 ]5 Sedangkan

Ibnu  Mas'ud  membacanya]t6   ij3j\23.l   I+9i3. 'Ubai  bin  Ka'ab
membacanya]'7,ife,fu°l,u'}`j,diriwayatkandarinya,i£,fro.l±'56€3.][8

Firman  Allah  SWT,  j€jp, g:i-t}j;;arj.i  "Hera/.aa# ycI#g
hak pada hart itu adalch kapunyaan Tuhan Yang Maha Pemurah."

an.i  adalah  m%bf&dr `,  dan  51.i adalch  sifatnya,  sedangkan  e£;;jay,
adalah khabarnya. Karena kerajaan yang lenyap dan teaputus bukanlch

kerajaan,  sehingga  pada  saat  itu  semua  kerajaan  para  raja menjadi
tidak benar, dan semua pengakuan mereka salah. Sebab setiap raja dan

kerajaan  hancur,   dan  yang  tersisa  hanyalah  kerajaan  Allah  satu-
Sa:trya,.  {£±± 'c}±±xp S€£.'o)±=» "Dan adalah f aari itu), hart yang

penuh kesukaran bagi orang-orang yang ka:f ir. "  AIa:NI k:ctlka rrreleha
mendapatkan goncangan dibarengi dengan kehinaan.

Sedangkan hari itu bagi orang mukmin lebih ringan dari shalat
wajib,  sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits,  dan ayat ini

telah  menunjukkannya.   Sebab  apabila  hari  itu  menyusahkan  bagi
orang-orang  kafir,  maka  ia  sebaliknya  menjadi  mudah  bagi  orang-
orang  beriman.  Ada  yang  mengatakan,  "J4sz.rcz-}Jcz `sczrw,  da#   `cswrcz-

ya`sura."

"  9!.ro`aA  ini  disebutkan  oleh  Ibnu  Athiyych  dalam  tafsimya  (12/20),  Abu

Hq}?/.,:;,.d::lam4/Ba4r(6/494),dansemuanyatidakmwfawofz.r.

\LJ  Ibid.
in Ibid.
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Firman AIlah :

*,jL#ji€'ij±f#.ji€*.i'j;?,Lfrt#5i±'j
±St¢#'ijif©rtyc#ifijj±'£:jf:©

©Ty`uiiQrl¥, t6l=jBj;-€3iJ=J

`CDan (ingatlah) hart (ketika) orang yang whalim itu menggigit dua

tangannya, seraya berkata, 'Aduhal kiranya (dulu) aku menganbtl

jalan (yang lurus) bersama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku ;
hiranya cku (dulu) tidak menjadikan si fulan jadi teman adrab(ku).
Sesunggwhnya dia telah menyesatkan aku dart AI Qur`an ketika AI

Qur`an telah datang kepadaku.Dan syctan irfu tidak akan menolong
m¢#wsrfu " (Qs. AI Furqaan [25] : 27-29)

Fiman Allah SWT,  *-i;' J; S,l±jt j=; i±'j  "Da#  /I.#grfJafr/
hari  qcetika)  orang yang zhalim itu menggigit dua tangannya."  IIkz+

dibaca dengan ¢'z./ mczdfez.  adalch   ti2+.  AI Kisa`i  mengisahkan
dengan bacaan :==a=Z2> dengan/affeczft pada huruf dfeczdfo yang pertama.

Ada penjelasan  dari beberapa pakar tafsir,  di  antaranya lbnu
Abbas, dan Sa'id bin AI Musayyab, bahwa orang yang zhalim di sini
adalah  Uqbah  bin  Mu'aith,   dan  temannya  adalah  Umayyah  bin
Khalaf. Uqbah berhasil dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib dalam perang
Badar.  Ketika  dia  bertarung  dengannya,  Nabi  SAW  menyuruh  Ali
untuk   membunuhnya.   Uqbah   lalu   berkata,   "Apakah   aku   akan
berperang   dengan    selain   mereka?''.    Ali   berkata,    "Iya,    karena
kekufuranmu  dan  sikapmu  yang  melampaui  batas."  Uqbah berkata,
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"Bagaimana dengan anck gadis itu?" Ali berkata, "Neraka!" Ali lalu

berdiridanmembunuhnya.tL9

Sedangkan   Umayyah   dibunuh   oleh   Nabi   SAW,   dan   ini
merupakan  bukti  dari  kenabian  Muhammad  SAW,  karena  beliau
memberitahukan   keduanya   tentang   hal   ini,   1alu   dibunuh   karena
kekufuranya.

Kedua orang zhalim ini  tidck disebutkan namanya dalam AI

Qur`an,    karena    lebih    tapat    fudahnya,    agar    diketahui    bahwa
demikianlah nasib pelaku kezhaliman dan orang yang maksiat kepada
Allah.

Ibnu Abbas, Qatadah, dan laimya berkata, `Uqbah sebenamya
ingin  masuk  Islam,  akan  tetapi  Ubay bin  Khalaf melarangnya,  dan
kedua orang itu memang bersahabat. Nabi SAW berhasil membunuh
keduanya.    Adapun   Uqbah   telah   dibunuh   pada   perang   Badar.

Sedangkan Ubay bin Khalaf dibunuh dalam keadaan bertarung pada

perang  Uhud."  AI  Qusyairi  dan  Ats-Tsa'labi  menyebutkan,  bahwa
yang pertama disebutkan oleh An-Nuhas.

As-Suhaili  berkata,  "*'i' J;?,LET J=;' |±'j   'Do»  /I.7cgrzJ/&A/
hart (ketika) orang yang zhalim itu menggigit dua tangannya'. Oran:g

yang zhalim itu adalah Uqbch bin Abi Mu'aith, dan dia adalah teman
Umayyah bin Khalaf AI Jumhi.

Diriwayatkan  bahwa  Ubay  bin  Khalaf,   saudara  Umayych
mengadakan   walimah   dan   dia   mengundang   orang-orang   Quraisy
untuk menghadirinya.  Dia juga mengundang Rasulullah  SAW,  clan
tetapi  beliau  tidak  mau  datang,  kecuali  apabila  dia  masuk  Islam.

Uqbah tidak mau  seorang pun dari pemuka Quraisy yang terlambat

['9Lih."a'a#|.j4/gwr`aH,karyaAn-Nuhas(5/21,22).
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menyantap   makanannya,   dan   karena   itu   dia   masuk   Islam   dan
mengucapkan   dun   kalimat   sychadat.   Rasulullah   SAW   kemudian
mendatangi  pesta  walimahnya  dan  menyantap  makanannya.  Akan
tetapi   temannya,   Umayyah   bin   Khalaf   atau   Ubay   bin   Khalaf
mencelanya dan dia tidak menghadiri pesta walimah itu.

Uqbah  berkata,   "Aku   melihat   scorang   pembesar   Quraisy
menghadiri  jamuanku."  Temannya  lalu  berkata,  "Aku  tidak  ridha,
hingga   kanu   pulang   dan   meludahi   wajahnya,   serta   menginj.ak
lehemya, 1alu kamu katakan begini dan begitu."

Musuh AIlah itu kemudian melakukan apa yang diperintahkan
oleh sahabatnya, hingga Allah menurunkan firman-Nya,120   Jf|; i±'3

±'X. S'quLLfi\ ..Dan  (ingatlah)  hart  (ketika)  orang yang  zhalim  itu
menggigit dua tangannya. "

Adh-Dhahhak   berkata,    "Ketika   Uqbah   meludahi    wajah
Rasulullah SAW, ludahnya kembali ke wajahnya dan menutupi semua
wajahnya   dan   kedua   bibirnya,   hingga   meninggalkan   bekas   di
wajahnya dan membckar kedua belah pipinya. Bekas itu masih ada di
wajahnya  hingga  dia  terbunuh.   Dia  kemudian  menggigit  jarinya
sendiri   sebagai   tanda   menyesali   perbuatannya,   karena   dia   telah
menanti temannya."

SJ;;Siif e3$ 3 i;i ;;;6±    "Kecelakaan    besarlah    bagiku;
Kiranya aku (dulir) tidak menjadikan si f iulan jade teman ckrab(ky), "
di dunia, yakni suatu jalan ke surga.  g|;j£:  adalah doa celaka karena
telah bersekutu dengan orang kafir dan mengikutinya.  €rii ifi i £'
S+;  "Kiranya  a:ku  (dwh)  tidck  menjadikan  si  fulan  jade  teman
afrab/ftyJ, " yini Umayyah. Nana ini adalah kurmiyah baginya dan

t2°  Lib. ,4sbab .4#-IvaewJ,  karya AI Wchidi,  hal.  252,  Tafsir Ath-Thabari  (19/6),

dan Ad-Durr AI Mantsur (5/68).
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tidak  disebutkan  nananya  agar  ancaman  ihi  tidak  berlaku  secara
khusus  dan  terbatas,  melainkan  berlaku  secara umum  untuk  semua
orang yang melakukan sepertinya.

Mujahid  dan  Abu  Raja'  berkata,  "Orang  yang  zhalim  itu
adalah  umum  bagi  setiap  orang  yang  melakukan  kezhalinan.  Dan,
fulan:   syetan."121   Pendapat   ini   diperkuat   dengan   dalil   dari   ayat

setelahnya,ty`p'iiel¥,;i;ilt6l±;i"Da»s}Jefa!»z.fwfz.daAaha»
menolong manusia. "

AI  Hasan  membacanya,  Gii3ti  t22  dan  ini  telah  dijelaskan
sebelumnya  dalam  surah  Huud.  Adapun  yang  dimaksud  cz/  kfecz/I.I./

adalah   asfo-sfeczafe!.b,   ¢sA-sfec]dz.I.g   (teman)   sebagaimana   yang   telah

dijelaskandalamsurahAn_Nisaa`.123

j==::;!fu S S£}ii  "Sesungguhaya  dia  telah  menyesathan
czha  cJczrz.  ,4/  gwr`cI#, "  maksudnya  adalah,  orang  yang  menyesal  itu

berkata,   "Orang   yang   telah   aku  jadikan   teman   di   dunia   telah
menyesatkanku  dari  AI  Qur`an  dan beriman  kepadanya.''  Ada yang
mengatakan,j±=jlf±,maksudnyadariRasulullahSAW.

Su'3L i:\;$ 3S±|fi\<;)f=» `.Dan  syetan  itu  tidak  akan
me#o/o7!g mcz77wsz.a. " Ada yang mengatakan, "hi adalch firman Allah

dan bukan perkataan orang yang zhalim itu, dan lengkapnya,  firman
ini  setelah  firman-Nya,  .j£~€ Sf i:;' "Kefz.fac J4/  0%r`¢»  fe/aft  daf&#g

4epadaha. "  .4/  Kfaadza/  artinya  tidck  mau  menolong,  di  antaranya
*fradz/aclm# I.Z7/I.is /i./ mus);rz-fa.I.H (iblis tidak mau menolong orang-orang

musyrik),  sebagaimana  yang  nampck  kapada  mereka  dalam  bentuk

t2[  Disebutkan oleh AI Mawardi  dalam tafsimya (3/156),  den As-Suyuthi dalam

Ad-Durr AI Mantsur (SICJ9).
L22   gz.ra`aA  AI  Hasan  ini  disebutkan  oleh  An-Nuhas  dalam  /'rczb  i4/  g#r`a#

(3/i]ac5i)in.Tafsirayati25darisuralch-Nisaa`.



Suraqch bin Malik. Dan ketika iblis itu melihat malaikat, dia langsung
men8hilang  dari  hadapan  mereka.  Setiap  orang  yang  memalin9kan
dari jalan Allah dan ditaati dalam berbuat maksiat kapada Allah, maka
ia adalah syetan bad manusia. Iblis tidak mau menolong ketika adzab
diturunkan dan ketika mercka ditimpa cobaan.

Dalam hadits sAchz-A, dari hadits Abu Musa,  dari Nabi SAW,

beliau bersabda,

±±L`3 ap.I ],i± :;:ii pe;joi3 gj,`:aji r±±joi :}£ ii€!Ooi fj3 .ap ££= Oof £±j dij;i;; Oof ££ ;I:+., ir± c,SO,-,,,
'iin€.oii£!3dijGj'j,*£°oic;#°i±i€jtife\±7 ®,,

4J  JLin-_                ,        ,
•fa ,=~J

``Perunpaniraan  ternan  yang  balk  dengan  teman  yang jahat

adelch seperti pdyual minyak kestwri dan peniup tungku api.

pdyual minyak kesturi ndakalanya dia memberinu atou kamu
membeli  minyck kesturi  itu  darinya,  dan  adakalanya  hamu
mendc[patkan bow harun  darinya.  Sedangkan pehiup  tungha

apt, adakalanya din akan membckar bajunu, dan adakalanya
kamu mendapathan boa yang busuk darinya."\24 La:fez:h t\adits

tersebut dari Muslin. Diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Anas.

Disebutkan oleh Abu Bakar AI Bazzar, dari Ibnu Abbas,  dia

berkata: Rasulullah SAW ditanya, "Siapakah tenan-teman kami yang
baik?"     Beliau     bersal]da,     "Dz.a/czfa     ora#g    )/a#g    pe7®dczpcrf")/a

]24 IR. AI Bukhari dalam pembahasan tentang Sendelihan, bab 31, dan junl beli

38, dan Muslin dalam pelribahasan tentang berbuat baik, hadits   no.  146, dan Abu
Daud pada pendahasan tentang edka, bab:  no.  16,  dan Alimad dalam ,4/ Wwsnad
(4/404).
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mengingathanmu kapada Allah , pembicaraannya menambah ilmumu,
dan perbuatannya mengingatkarmu kepada alchirat."\2S

Malik  bin  Dinar  berkata,  "Kamu  mengangkat  batu  bersama
orang-orang yang baik,  lebih balk baginu daripada kamu memakan
roti bersania-sama orang-orang yang zhalim." Dia lalu melantunkan

giv:
Sahabat yang balk membowa orang lain kepada keselamatan

Dan sahabat yang j ahat akan membuatnya meriyesal.

Firman Allah :

ch,`i§©b';±{J'6\:Jiit\`ifbi2tcfj3£;±+2£jfJ`f'ap'

©+z±p'ii:3G<!i.i;>if5i£=j.tde5'j;£f#,ff=
C`Berkatalah Rasul, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah

menjadikan AI Qur`an ini sesuatu yang tidak diacuhkan.' Dan
seperti itulah, telah Kami adakan bagi tiap-tiap nabi, musuh dart

a.alangan) orang-orang yang berdosa. Dan cukuplah Tuhafunu
menjadi Pemberi petunjuk dan Penolong."

(Qs. AI Furqaan [25]: 30-31)

Firman Allah  SWT,  ;±+ rLfjf J'F'u'  "Berhafa/¢fo  jtasw/,  'y¢
Zlulfl#fu ', " maksudnya Muhammad SAW yang mengadukan tentang
mereka    kepada    Allah     SWT,     J'rfu'6\:Jij'{\1£ bi=2T€j 3£
•.Sesungguhaya koumku telah menjadihan AI Qur`an ini sesuatu yang

ft-daft  dz.clcc{feha7!, "  maksudnya  adalah,   mereka  berkata  tentang  Al

'25 HR. A| Askari dalam ,4/ Amts¢/. Lib. K¢#z .4/ Umma/ (9/178, no. 25588).



Qur`an apa yang tidak benar, saperti AI Qur`an itu sihir dan syair,126
sebagainana diriwayatkan dari Muj ahid dan An-Nakha'i.

Ada  yang   mengatakan,   "Makna   J`;;{J'   adalah   mafr%«fa¢

(ditinggalkan)."'27 Maha Suci Allah yang telah berfirman,   lfi:i ch,`i§lycrty:i;fi'c;,f3ife.;±8±"Danseperditulah,telahKamiadakanbagr

tiap-tiap  nabi,  muswh dari  (kalangan)  orang-orang yang  berdosa,"
maksudnya  adalah,  sebagaimana Kani  menjadikan  untukmu  wahai
Muhanimad musuh dari kalangan orang-orang mus)rik yang berasal
dari  kaummu -yaitu Abu  Jahal,  menurut pendapat  Ibnu  Abbas-
maka  kami  juga  telah  menjadikan  untuk  setiap  nabi  musuh  yang
berasal   dari   kaumnya.   Karena  itu,   bersabarlch   atas   perintah-Ku,
sebagaimana mereka juga bersabar  atas  hal  itu.  Sesungguhnya Aku
memberimu petunjuk den menolongmu atas setiap yang menyakitimu.

Ada yang mengatakan bahwa perkataan Rasulullah SAW, j±;j{
"Ya    Tuharfu,"    dikatakan   ketika    Hari    Kiamat,    atau    mereka

meninggakan AI Qur` an, meninggalkanku, dan mendustalkanku. Anas
berkata:  Nabi  SAW bersabda,  "Ba7.cz7tgrz.czpcl }JaJtg  be/cz/.cz7~ ,4/  gwr `czH

dan  dia meletckkan mushafuya tanpa memperdulikannya,  dan tidak

juga melihatnya, dia clan datang pada Hart Kiamat dalam keadaan
bergantung kepndanya, lalu mushof itu berkata,  'Wahai Tuhan seru
sehalian  alam,  sesungguhaya  hamba-Mu  ini  telah  meninggalkanku,
mckaputuskanlchsuatuhukunantaraaloudandia'."\28

t26  j4zgflr  ini  diriwayatkan  oleh  Ath-Thabari  dalam  tafsimya  (19/7),   dan  As-

Su]#thhiLh±daaL££dj:Tk"aIT[£LAdi##55£%).An_Nakha'i,daninilebinbenar,karena

maknanya  bahwa  mereka  menjadikarmya  di  belakang  punggung  mereka  dalan
keadaan meninggalkannya dan tidck beriman kepadanya serta tidak mengamalkan
]ST2¥ai)isebuthn o|eh Al A|usi da|an tafsimya, dan Jt#ft ,4/ "a 'a#I. dan di dalan

sanadnya terdapat Abu Hadbah, dan dia pendusta.



Ats-Tsa'labi    menyebutkan,    Ja;3lj3G<;;`£>j;fs'   ``D&»
c:irfuplah Tuharmu menjadi Pemberi petunjuk dan Penolong, " nashab
kepada   facz¢/   atau   af-fczm);I.I.z,    atau   Allah   memberimu   petunjuk

kepadamu  dan  menolongmu,  maka janganlah  kamu  perduli  dengan
orang yang memusuhimu." Ibnu Abbas berkata,  "Musuh Nabi  SAW
adalah Abu Jahal, semoga Allah melaknatnya."

Firman AIlah :

±{±,,cfi,`i=c{j±j,#£\:jif,4#jjj+y'j'j`b;£raal€fj'6j

i?.`!a£±yf£#>a'i;i;y'u'©ri,±'fi+'j±5S£,4>
©ha<rfj

6`Berkatalah orang-orang kaf air, 'Mengapa AI Qur` an itu tidak

diturunkan kepadanya sekdi turun saja? ' ; demihianlah supaya
Kant perkuat hatimu dengannya dan Kami membacakannya secara

tarttl (teratur dan benar). Tidaklch orang-orang hafir ha datang
kepadamu (membowa) sesuatu perumpanaan, melainkan Kami
datangkan kepadunu sesuatu yang benar dan yang paling balk

pc#/.eJ¢s¢Hnya " (Qs. AI Furqaan [25] : 32-33)

FimanAllahswT,:j±5'#6\:jj.i,4#ji?Y'j!'bJ:£{'C±jifJ'6j
"Berkatalah   orang-orang   kofir,   'Mengapa   AI   Qur`an   tw   tidck

ditunAnkan  kepadanya  sehali  tur.un  saja?."  Alda. pe;hoedann pe;ndapat

tentang  siapa  yang  mengatckan  hal  itu,  dan  dalam  hal  ini  ada  dua

Pendapat:129

`29KeduapendapatinidisebutlcanolehAIMawardidalamtafsinya(3/156).



Perform,  bahwa  mereka  adalch  orang-orang  kafir  Quraisy.
Demikian yang dilrafakan oleh Thnu Abbas.

Kedur,  baliwa  mereka  adalch  orang-orang  Yahudi,  ketika
mereka AI Qur`an ditunmkan seeara bexpisah-pisah. Mereka berkata,
"Mengapa AI  Qur`an itu  tidak  ditunmkan kapadanya  04uhammad)

satu kali turun, sehagainana Taurat ditumnkan kapada Musa dan Injil
kepada Isa, serta Zal]ur kapada Daud."

AIlah lalu bcrfuan,  ca,),`i= maksudnya Kani lakukan itu,
~S;>lsL±>;±±   "Denikiamlah    sapaya    Kani    perhaat    hatimu

deJ®grJt»)Ja, "  Inaksudnya  adalah,  Kami  kuatkan  dengannya  hatimu,
sehingga kanu manpu menchafalnya, kalena kitab-kitab sebelumnya
diturunkan    kapada    para    nabi    dan    mereka    menulisnya    dan
membacanya.

Sedangkan AI Qur`an ditunmkan kapada nabi yang ummi, dan
karena di dalam AI Qur`an terdapat »acrsz-« (suatu yang men9hapus)
dan  mcz7®swc{ft  (sesuatii  yang  dihapus),  di  antaranya  juga  terdapat

jawaban bars olang yang bertanya tentang suatu perkara,  lalu Kami
memisahkannya  agar  lebih  mudah  dihafalkan  oleh  Nabi  SAW  dan
lebih  mudeh  diamallran  oleh  orang  yang  mengamalkannya.  Karena
setiap kali turun wahyu baru, hati Nabi SAW semakin bertanbch kuat.

Menumt saya (AI Qurthubi), "Jika dikatakan, 'Mengapa AI

Qur`an   tidak  ditimmlran   langsung   satu  kali   dan   dihafalnya  jika
Muhammad SAW manpu?'

Maka dijawab, 'Sudah menjadi kekuasann Allah,  apabila Dia
mengajarkan AI Kitab  atau AI  Qur`an dalam  satu kali.  Akan tetapi
Allah  tidck  melakukan  itu   dan  juga  tidak  bertentangan   dengan
hikmch-hikmal)nya.  Dan,  kami  telah menjelaskan hikmahnya dalam
hal itu'."

e



Ada yang mengatakan, bahwa fiman-Nya,  cfu,`i= termasuk

perkataan  orang-orang  musyrik,  atau jika  AI  Qur`an  itu  diturunkan
satu  kali  saja kapadanya,  demikianlah  saperti  Taurat  dan  Injil.  Jadi

waqcz/ @erhenti  membacanya)  menjadi  sempuma  pada  firman-Nya
•al,`i=. Kemudian dimulai lagi dengan firman-Nya,  ji5S £,4>€{±},

"Supaya   Kami   perkuat   hatimu   dengannya. "  D±pedDolehhan  juga.

waga/ pada  fiman-Nya,   €j±j`i££  "SefaJz.  f%r%#  sa/.a, "  kemudian
dimulai   lagi,   35S.,al>€{£}, ca,)`i=   "Demz.fa.o»/aA  s"paya  Ka7%z.

perfaiaf   faafz.mw   de#gr##)/a, "   dengan   arti,   Kami   menurunkannya
kepadamu  demikianlah  secara  terpisah-pisah  supaya  Kami  perkuat
hatimu dengannya.

Ibnu AI Ahbari berkata,  "Versi pertama lebih tepat dan lebih
baik.  Sedangkan pendapat  kedua,  telah  dinyatakan  dalarn tafsimya."
Muhammad bin  Utsman Asy-Syaibi  menceritakan kepada kami,  dia
berkata, "Munjab menceritakan kepada kami, dia berkata: Basyar bin
hiarah   menceritakan   kapada   kami,   dari   Abu   Rauq,   dari   Adh-
Dhahhak, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah SWT,   ,ie' j,:::ii<\ ~6!

),.rlf\ "Sesungguhaya  Kami  telah menurunkannya  (AI  Qpr`an)  pada
rna/om kem#/I.czo#.''] 30 Dia berkata: AI Qur`an diturunkan satu kali saja

dari   sisi  Allah  di  .4/-I,czciA  j4/  A4la!fe/wwzfo  kepada  malaikat  pencatat

anal, kemudian malaikat pencatat anal menunmkannya kepada Jibril
AS   secara   bertahap   selama   dua   puluh   malam,   dan   Jibril   AS
menurunkarmya kepada Muhammad secara bertahap selama dua puluh
tahun.

Ibnu  AI  Ahbari  berkata,  "Itulah  makna  firman  Allah  SWT,

±f ty` g±j;±>=jff~S.i   `Maka   A]aA   bersumpah   dengan   temp;t
beredrm);a   bz.Hfa#g-bz.7¢fa#g,'  yalmi  bintang-bintang  AI   Qur`an."131

:::8::#%a£:iI[i7][:5:.]:75.
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© i-f3l#' J'di€!©a£±£ 6#'j`)`;=a','£|6          "Ses%mggrfrnya
sunpah  itw  adalah  sumpah  yang  besar  kalou  kanu  mengetahai,
Sesungguhnya AI  Qur`an  ini  adalah  bacaan yang  sangat  mu|ia."]32

Dia   berkata,   "Ketika   AI   Qur`an   itu   tidak   ditunmkan   satu   kali
sekaligus, orang-orang yang kafir berkata, 'Mengapa AI Qur`an tidak
diturunkan  kapadanya  satu  kali  saja?'  Allah  SWT  lalu  berfirman,~if>fs L±,€S± .3N,iif- "Denikianlah sup?ya_ I?,mi perhaat hatinu

de7zgrn»}iq,"     wahai     Muhammad.       S±j'il€i{;     "Dcz#      Ka77zz.
membacakannya secara tartil (teratur dan ber.ar). " Dia. "enga:I.zlhan,
"Wr¢  russa/»aaAzf  ftzrsz.z./cza"  artinya  dan  kami  turunkannya  sedikit

demi sedikit.133

fro:;i:Jj i;i"i €i£± yf£ +£i>ajL;y'u'  "rz.doA7czA   Orcz„g_
orang ha:fir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu perumpanaan,
melainkan Kcrmi datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang

pa/i.ng   baz.fr  pen/.e/ascI7€7!);a. "   Dia   berkata,   "Jika   Kami   tunmkan
kapadamu  AI   Qur`an   satu  kali   saja,   kemudian  mereka  bertanya
kapadamu,  kamu  tidak  mendapatkan  jawaban  apapun,  akan  tetapi
Kami  menahanmu,  maka  apabila mereka bertanya kapadalnu,  kamu
menjawabnya.

An-Nuhas    berkata,134    "Itu    adalah   bagian    dari    pertanda

kenabiarmya.  Karena mereka tidak bertanya tentang  sesuatu,  kecuali
mereka menjawabnya. Dan, ini tidak teljadi keeuali dari seorang nabi.
Ini  tidak  lain  untuk  menguatkan  hatinya  dan  hati  mereka.  Hal  ini

`32 Qs. A| Waaqi'ah [56]: 76-77.
]33   Ini   adalah  pendapat  Ibnu  Abbas,   sebagainiana  dalam  tafsir  AI   Mawardi

(3/157),   dan  ada  juga   dua  pendapat   lainnya,   yaitu:   Pertama,   Wcz  /ossczrmcza!Att
fcz/sz-z'raa  (Dan kami tafsirkan  sedikit demi  sedikit),  demihian yang  dikatakan  oleh
Ibnu  Zaid.  Kedua:  Wra  ba){ycz##oaAzf  fz.dyao7!aa  (Dan kain menjelaskannya  sedikit
demi sedikit), demikian yang dikatakan olch Qatadah.

\34 LflL. |'rab AI Qur`an  (311S9).
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ditunjukkan oleh firman Allah SWT,  i;i-`! €\£± Y<£ ¢ji>jch'£t;Y'D'
(hf':;113  ``Tidalclah   orang-orang   lair.   itu  'datp:;g  'kep;da;u
(membawa)   sesuatu   perunpamaan,   melainkan   Kami   datanghan
kepadamusesuatuyangbenardanyangpalingbalkpenjelasannya."

Jika AI Qur`an diturunkan kepadanya satu kali saja, sedan8kan
di dalamnya terdapat banyak kewajiban maka itu akan memberatkan
mereka. Dan, Allah mengetchui bchwa yang baik adalah AI Qur`an itu
diturunkan  secara  terpisah-pisah  atau  priodik,  karena  mereka  akan
mengingatnya  sedikit  demi  sedikit.  Jika  AI  Qur`an  diturunkan  satu

kali  saja maka makna  atau kesan peringatan yang  ada di  dalarmya
akan    hilang,    padahal    di    dalamnya   juga   terdapat    7!czczsz.fate    dan

mczrzsz4c{fa7Z.  Mereka  beribadah  kepada  Allah  dengan  sesuatu  hingga

waktu  tertentu  yang  telah  diketahui  oleh  Allah  SWT  kebaikan  di

dalamnya,       kemudian       ditunmkan       ayat       yang       menasckh

(menghapuskannya)  setelah  itu.  Karena  itu,  mustahil  AI  Qur`an  itu
diturunkan sekaligus; "Lckukan begini, dan jangan lakukan begihi."

An-Nuhas berkata,135 "Namun yang lebih utama adalah dibaca

sempuma   hingga  kalimat   {j±j`#.   Karena   apabila   gz.J~&`oft   itu
berhenti  pada  kalimat   Gal,`i==  niscaya  maknanya  menjadi  saperti
Taurat,    Injil,    dan   Zabur,   padahal   kitab-kitab   itu   semua   tidck

disebutkan dalam ayat sebelumnya. "

Adh-Dhahhak  berkata,  "f}jL:£=;|fj  'D¢#  );a#g pa/..#g  6oz.fr

pe#/.e/czscz##)/cz ',  maksudnya adalah, perinciaunya. " 1 36 Maknanya,1ebih
baik  perinciarmya  daripada  seperti  mereka,  lalu  ia  dibuang  karena

telah dipahani oleh pendengar.

\35  Ibid.
'36 ,4tscrr ini dari Adh-Dhahhak,  dan disebutkan oleh An-Nuhas dalam A4a 'a#z. ,4J

Qur`an (5/2S).
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Ada   yang   mengatakan,   "Orang-orang   musyrik   bersandar
kepada   ahli   kitab,   dan   kebanyakan   ahli   kitab   yang   membunt

penyimpangan dan penggantian pada kitabnya. Dengan demikian apa
yang dibawa oleh Nabi SAW, penjelasannya lebih baik dari apa yang
ada pada diri mereka. Karena mereka telah mencampur-adukkan yang
hak dan yang batil, dan yang mumi hak lebih balk daripada hak yang
bercanpur dengan yang batil. Karena itu, Am SWT berfiman,  ij

yijfel;ji.\jS 'D:_I janganlah kamu campur-adrkkan yang hak
denganyangbathtll.ill37

Ado yang men8atckap ±iidSRE.q6 ..Tidaklah orang-orang
kafir  itu  datang  kapadam  (membowa)   sesuatu  pe"mpamaan,"
seperti perkataan mereka dalam menvifati Isa, bahwa dia diciptckan
tanpa ayah,  akan tetapi Kami  datan9kan kapadanu kebenaran,  atau
Kami  datangkan  apa  yang  di  dalannya  dapat  membatalkan  huijah
mereka, saperti Adam, yang nana dia diciptakan tanpa ayah dan ibu.

Firman AIah :

3±f!6g=j±ag±'Bi;i{ijfit±L;3S<;==&.j1
© *

`` Orangcorang yang dil.impunkan ke neraka Jahannam dengan

diseret di atas mukanya, mereka inLLah orang-orang yang paling
buruk tempqtrya dan paling sesat jalannya."

(Qs. AI Furqaan [25]: 34)

!37 Qs. Al Baqarah [2]: 42.
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Firman    Allah    SWT,     ;i{;J!iri;3Gcg;£=ajt
"Orang-orang  yang  dihimpunkan  ke  neraha  Jahannam.''  Hal  +ni

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah AI Israa` . 138

¢K3 »34, `C+fifi «Mereka  ttu,ah  orang_orang  yang  pa,tng
bw"fr   fempclfH);cz, "   karena   mereka   berada   di   neraka   Jahamam.

Muqatil  berkata,   "Orang-orang  kafir  berkata  kepada  para  sahabat

Muhammad  SAW,  bahwa  beliau  adalah  seburuk-but  makhluk.
Allah  kemudian  menurunkan  ayat, * 3±g  "Da» pcz/I.#g  ses'af

/.a/cz#H);cz, " mcksudnya adalch, agana dan ]. alan hidupnya.

Adapun   susunan   ayat   itu,   i;i.`!a]£± yf£¢£;>afift;y'u'
"Tidaklah   orang-orang   kaftr   itu   datang   kepadamu   (membowa)

sesuatu perunpamaan, melainkan Kant datangkan kepadanu sesuatu

};one  be#czJ'. "  Kamu  mendapatkan  pertolongan  dalam  men8hadapi
mereka  dengan  hujjah  yang jelas,  dan  mereka  diseret  di  atas  wajah
mereka.

Firman Allah :

©£j,'<±#:£i3a.i'\=i=;jct=±tc;j2G;:\:fa'j
©fu,i:pr*€J;e±£>Sir<rff£2-Tj£~6;{ffi
C`Dan sesungguhnya Kuni telch memberikan All-Kitab (Tourat)

kepada Musa dan Kami telch menjadikan Harun saudaranya,
menyertainya sebagai wolz;ir (pembantu). Kemudian Kami berf irman

kepada keduanya, 'Pergilch kanu berdua kepada kaum yang
mendustakan ayat-ayat Kami.' Maka Kuni bi,nasakan mereka

sch¢#c#r-fe¢#c#"jitl " (Qs. AI Furqaan [25] : 35-36)

`38 Lih. Tafsir ayat 97, dari surah AI Israa`.
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Firman     Allah     SWT,     €£±jtG;tit:ja'e      ``D"
sesungguhaya  Kami  telah  memberikan  AI  Kitab   (Tourat)  kepada
M«sa, " maksudnya kitab Taurat.  £g)'6|2;=£:£i 3'i.:L' l=I=:i  "Da»
Karni  telah  menjadikan  Harun  soudaranya,  menyertatnya  sebagai
M;&zz.r  @emba#fwJ, "  sebagaimana yang  telah  dijelaskan  dalam  surah

Thachaa.139     ~6S{\=fi;      "Kemztdz.a#     Kamz.     berfr7»a»     kepada

kedwa#)/a. " Perkataan itu ditujukan kepada kedunya.

Ada yang mengatakan,  "Ini  perintah bagi  Musa untuk  pergi
sendiri dalam maknanya. Ini kedudukannya seperti fiman Allah,  \=j
\={j€i;'A4erefaJaJa!.afa#I.fa#nya',"°danfiman-Nya,'jri{\=::.,'c±rz.
:J€Sir) `Dari  keduanya  keluar  mutiara  dan  marjan`."\   AIan  ia
keluar dari salah satu dari keduanya."

jin-Nulas berkata,t42 "Ini termasuk yang tidak boleh dilanggar

pada kitab AIlch.  Sebab Allah SWT berfiman,  ,'£3 e€Y'S: ,'al:Y'[j5
a~3,~j'i--©-3i:.dT;fi-~Eie3jf;-jL;6fL+gjy'6'©j2.jig:i:

© +;j^6';±S+C±=: S±,    "Maka    berbicalah    kanu    berdua
kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut mudah-mudahan ia
ingat   atou   takut.   Berhatalch   mereha   berdua,   'Ya   Tuhan   kami.
sesungguhaya  kant  lchowatir  bahwa ia  segera meriyiksa  karni  atau
akan  bertambch melampoui  batas.'  Allah berfrman,  'Jangan  kamu
berdua   Jchowatir,   sesungguhnya   Aku   beserta  kanu   berdua,   Aku
7%e7!de7cgrzr da7€ 7»e/z.Aaf '. " (Qs. Thaahaa [20] : 46)

mi  saperti  fiman  Allah  SWT,   Q€£ \=ti9'j c,t~j  "Da#  seJaz.n
dr".swrg".f"drdras"rgr/agz.."`43Allahswi'berfirman,\:t£3i€f

'39 Lib. Tafsir ayat 42, dari surah Thaahaa.
'4° Qs. Al Kahfi [18]:  61.
`4' Qs. AI-Ran-[52]: 22.
142 Lib. /'raG 4J gkr`an  (3/161).
[43 Qs. Ar-Rah-[55]: 62.

77



Sf;le>'bi,i'.^3i5+5:i"KemudianKamiutusMusadansoudaranya
Harun  dengan  membawa  tanda-tanda   (Kebesaran)   Kani."\44   A:i

Qusyairi berkata, "Dan, firman-Nya di tempat lain, j£ ,'A?i?i ;ij Jf t£:i
`Pergilah kanu kepada Fir'oun,  susungguhnya dia telah melampoui

baf¢s',145   tidak   bertentangan   dengan   ini.   Karena   keduanya   jika

diperintahkan,      maka      masing-masing      dari      keduanya     juga
diperintahkan."

Bisa juga dikatakan, "Musa diperintahkan untuk pertama kali,
kemudian   ketika  Allah   SWT  berfiman,    c3iiSJ;±;jJ:£S   'Dcz»

jadrkanlah  alou  seorang  pembantu  dari  kehargaku'."6  A;I]ch i::WT
berfirman,   j£ ,'i;€i;j€j>,g£~t£;i   "Per-gz./aA   ham„   be7~d«¢   frepad¢
Fir'aun,se,s-yyggui;y;iia`telahmalanpawibatas:.\4]<}.S;:jffl)Sl.,
CS±J)±>.\:i:I `Kepada   kaun  yang  mendustakan   ayat-ayat   Ken;,

maksudnya Fir'aun, Haman, dan Qibti.

f*,.i.;j±;::a  `Maha   KCLmi   binasakan   mereka   sehanour-
fea!#cw77c)/cI'.      Dalam     ayat     ini     ada     yang     disamarkan,     yaitu

/¢hadzdzab#wfawmaa (mereka mendustakan keduanya).  rfu,i: ;{±±;J<js,
maksudnya Kami binasakan mereka sebinasa-binasanya.

Firman AIlah :

?i;`:.=ljll-;{=I==;5;i=i;=ijJS,i;i=ffeilJS

©qj€ifaed,6riij

::8::£#ar=au#]3.]i,.5.
146 Qs. Thaahaa [20]: 29.
147 Qs. Thaahaa [20]: 43.
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C` Dan(telah Ka[mi binasakan)kaum Nuh tatkala mereka

mendustakan rasul-rasul. Kami tenggelamkan mereha dan Kami

jadikan (cerila) mereka ifro pelaoaran bagi manusia. Dan Kami telah
menyediakan bagi orangsorang zhalim adzp,b yang pedih. "

(Qs. AI Fhrqaan [25]: 37)

Fiman     AL+1ch     SWT,      ±i3$3      ..Dan,.,. (telah     Kami
binasakan)Fum    Nuh."    Tcutamg-nishabnya   'g;;    eta    em;pat

Pendapat.148

1.         AthafkapadaAa` danmz.in dalamkalinat pe€£.

2.          Berarti ingatlch.

3.          Dengan   menyaniarkan  flJz./   yang   dijelaskan   oleh   kalimat
setelahnya,  dan  perkiraannya,   W7a  agftraq#a!a  gawma  #ctwfrz.#

agfaragHa¢fakm  (dan  Kami  tenggelamkan  kaum  Nub  dengan

s eb enamya penenggelaman).

4.          Bchwa  ia  mausA#b  ®erharakat /affoa!fo)  dengan
-'.-.=j±f

Demikian yang dikatakan oleh AI Farra`,t49  dan ini  dibantah

oleh An-Nulas. Dia berkata, ``Karena lafazh  l-±±f       tidak
memerlukan    dua    objek,    sehingga    ia    dihukumi    yang
disanarkan."

Sedangkandalamlafwh@i;';;;'Sdan#3{Siz=€3adalal
penyebutan jenis dan yang dimaksud adalah NIih safu-satunya, karena
pada waktu itu tidak  ada Rasul yang diutis kapada mereka kecuali
Nut satu-satunya. Jadi NIih diutus dengan lafazh fcla J7aafaa JJ/aJ/clclfa

(tidak ada tuhan selain Allah), dan dengan percaya kapada apa yang

`48 Lih. /'ra!b .4/ g#r`a#, karya An-Nulas (3/161).
\49 Lit Ma 'ani AI Qur`an (21268).
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diturunkan   oleh   Allah.   Apabila   mereka   mendustakarmya,   maka
mereka mendustckan Rasul yang diutus setelahnya dengan kalimat ini,
dan karena setiap nabi mempercayai semua nabi Allah. Apabila ada di
antara  mereka   yang   mendustckan   seorang   nabi,   mcka   dia  telch
mendustakan setiap orang yang mempercayai para nabi. 150

j££i|;3i  "K&mz.  fe#gge/amha»  mereha, "  maksudnya  adalah,
dengan badai  topan,  sebagaimana yang telah dijelaskan  dalam  surah

Huud. 151  ti;`: u;|±|j ;{±i=±5 "dan K&mz. /.adz.ha»  /ce7.z./a/ me7~efap z.fw

pe/a/.ara#  bclgz.  mcz#usz.cI, "  maksudnya  adalah,  bukti  yang jelas  atas
kekuasaan   Kani.   <p±±l:}},6j:Z:rj"K¢mz.   /e/aA   7%en);edz.czha»   bagz.

oraJ®g-ora#g  zfea/I.7", "  maksudnya  adalah,  orang-orang  musyrik  dari

kaum  Nuh,   \=Jj €`i:  "4dzab  );a!7tg pedz.fa, "  maksudnya  adalah,  di
drat.

Ada yang mengatakan, "Demikianlah nasib setiap orang yang
zhalim.„

Firman AIIah:

©Jag:a,,:'ilJjy,&it±±=;f5ij#y'`:6j
"Dan (Kami binasakan) kaum `Ad dan Tsamud dan penduduk Russ

dan banyak (lagi) generasi-generasi di antara kaum-kaum
fcrsed#f. " (Qs. AI Furqaan [25] : 38)

Firman Allah SWT,  49:1±\1,`£ 'iT E#D' i:1t±==:f5 isJ#p'l:Gj
"Dan  (Kami binasakan)  kaum  `Ad dan Tsanud dan pendrdrk Bass

'5° Lib. "a 'a#i. A/ g!fr `a#, karya An-Nuhas (5/26).
`5` Lih. Tafsir ayat 37 dari surah Huud.



dan banyak aagi) generasi-generasi di antara kaun-ka:un tersebut, "
semuanyama'fAzt/kapadalafazh@L;'*'3,yangmanalafazheJ'±'S
ma#sftwb kapeda a!ffr¢/  atau maknanya ingatlah. Bisa juga semuanya

ma7ISA"a,  karena  ia  7#a 'ffow/ kepada  yang  disanarkan  dalam  lafazh

i{€2;L€£ atan kepada yang disamarkan dalam lafazh   {{£I=€jj ,  dan
pendapat   ini   dipilih   oleh   An-Nuhas,]52   karena   lebih   mendekati
kebenaran.

Bisa juga mausAzfb dengan disamarkannya j 'z./,  atau ingatlah
kaum    `Ad    yang    telah    mendustckan    Nabi    Hud,    lalu    Allah
membinasakan mereka dengan angin yang dahsyat.  Sedangkan kaum
Tsanud mendustakan Nabi Shalih, 1alu Allah membinasakan mereka
dengan gempa bumi,

Adapun   j!3t=£=;f5,  47.-Rass  dalan  perkataan  orang  Arab
artinya  sumur  yang  tidak  pemah  surut  air,  dan  janaknya  adalah
rassas .

Ibnu  Abbas  berkata,  "Saya  bertanya  kapada  Ka'ab  tentang
Ashaburrassi.  Dia  menjawab,  'Sahabat  Yaasiin  yang  berkata,    j6

<4±;S^ .\SS^ j;;±`Hai kaumku ikutilch utusan-utusan itu.` Vf ls.
Yaasiin  [36]:  20).  Dia  dibunuh  oleh  kaumnya  dan  dikuburkan  di

dalam  sebuah  sumur milik mereka yang disebut  sumur a7.-rczss,  dan

mereka melemparkannya ke dalannya. Demikian yang dikatakan oleh
Muqatil  dan  As-Suddi.  Mereka  adalah  pemilik  kisah  dalam  surah
Yaasiin,  penduduk  Anthakiyyah.  Sedangkan  ,4r-Rags  adalch  sumur
Anthckiyyah.

All RA berkata, "Mereka adalah suatu kaum yang menyembah

pohon  Shaunabir,  1alu  dia  memanggil  nabinya kepada  mereka.  Dia
adalah ketunman Ychuzda.  Pohon itu kemudian kering,  dan mereka

152 Lih. /'rabj4J 9wr`a#   (3/161).
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membunuhnya dan menguburkannya di dalam sebuch sumur. Mereka
lalu dinaungi oleh awan hitani yang membakar diri mereka."

Ibnu    Abbas    berkata,    ``Mereka    adalah    suatu    kaum    di

Adzarbaijan yang membunuh para nabi,  sehingga pohon-pohon dan
tanaman  mereka  menjadi  kering.  Akibatnya  mereka mati  kelaparan
dan kehausan."

Wahab bin Munabbih berkata, "Mereka adalch pemilik sumur,
di  mana  mereka  dan  pemilik  hewan  temak  duduk  di  atasnya,  dan
mereka menyembah berhala. Allah kemudian mengutus Nabi Syu'aib
kepada     mereka,     akan     tetapi     mereka     mendustckannya     dan
menyakitinya.  Mereka terus-menerus  dalam kekufuran dan  sikapnya

yang melampaui batas. Maka ketika mereka berada di sekitar sumur di
rumah  mereka,  tiba-tiba  sumur  dan  rumah  mereka  runtuh.   Allah
kemudian  menurunkan   adzab   kepada  mereka  dan  membinasakan
mereka semua. "

Qatadah   berkata,   "4sfofeczabw7.-rczss   adalah  czsfefea!czbci/  az.haft.

Keduanya  adalah  umat  yang  mana  Allah  mengutus  Nabi  Syu'aib
kepada mereka,  akan tetapi mereka mendustakannya,  sehingga Allah
mengadzab mereka dengan dua adzab."

Qatadah juga berkata,  "4r-jtass  adalal  suatu negeri  di  anck
sungai Yananch."

I]chmah    berkata,     "Mereka     adalah     suatu    kaum     yang
menguburkan  nabi  mereka  di  dalam  sumur  dalam  keadaan  hidup.
Adapun dalilnya apa yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ka'ab
AI Qarzhi, dari seseorang yang menceritakan kapadanya, bahwa Nabi
SA;IN bersalto: da, `Orang pertama yang masuk surga pada Hart Kian!Iat

adalch seorang budak hitam. Hal itu karena Allah mengutus seorang
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nabi  kepada  kaunrrya,  dan  tidak  ada  seorang  pun  yang  beriman
kecwli AI Aswad.

Penduduk negeri itu lalu menggali sebuah sunur, dan mereha
meneanpakkan  nabi  itu  ke  dalananya  dalam  keadaan  hidup,  serta
me"twpnya  dengan  batu yang  besar.  Sedrnghan  budak  hitam  itv
mencari kayu dan dibowa di atas punggungnya. Iaha menjualnya dan
membeli  makanan  dari  hasil  penjualan  hayu  itu.  Allah  kermdian
menolongnya untuk mengangkat batu itu, hingga dia bisa menimba
alrtya.

Kedha   dia  mencari  kayu,   tiba-tiba  dia  tidur.   Allah  lalu
memukul  telinganya  hingga  dia  tidur  selama  tujuh  puluh  tahan,
kemndian dia bangun dari tidurnya, member:tanghan badannya, dan
dia  bertelekan  kapada  lengarmya.  Allah  laha  memukul  telingc[nya
hingga dia tidur selc[ma dywh pulwh tahun, kemudian dia bangu:n dan
kuat   merhi]al    kayu,    menjualnya   dan   membeli   mahanan   dan
minunannya, serta membowanya ke sunur itu. akan tetapi dia tidck
mendapatkannya.   Kaunnya  telch  diperlihalkan   suatw  tanda  olch
AIlah,  sehingga  mereka  mengeluarkannya  dan  berinan  kepadanya
serta mempercayainya. Dan, nabi itu kermdian meninggal dunia."

"albi  SA;W  bersaltoda,  "Sesunggukya  budak  yang  hitan  itu
adalah   orang   yang   pertama   kali   masuk   surga."\53   Havdi+s   ±ni

disebutkan oleh AI Mahdawi  dan Ats-Tsa'lal)i,  dan lafazhnya milik
Ats-Tsa'1abi.  Dia  berkata,  "Mereka  beriman  kapada  nabi  mereka,
sehingga  mereka  tidck  bisa  menjadi  asfafeaabwr-rczssz..  Sebab  Allah

menberitahukan     tentang     crsft%acrbwr-rasLs,     bahwa     Dia     telah

]53 Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsimya (3/319). Dia berkata tentangnya,

di dalamnya terdapat keghariban dan ke-mwnhar-an.  WraJJaafrw a! 'Jam.
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membinasakan mereka. Dan, kebinasaan itu disebabkan oleh mereka
sendiri, setelah wafatnya nabi mereka. "

AI  Kalbi  berkata,  "Asfafaczabwr-rczss  adalah  suatu  kaum  yang

mama  Allah  mengutus   seorang  nabi  kepada  mereka,   1alu  mereka

memakannya.   Mereka   adalah   orang   pertama   kali   yang   istrinya
menumbuk tapung. Demikian yang disebutkan oleh AI Mawardi.

Ada  yang  mengatakan,  "Mereka  adalah  asfefooabw/  ctk%daiwd

yang   menggali   lobang  yang  panjang   dan  membakar  orang-orang
mukmin di dalamnya," dan hal ini nanti akan dijelaskan.

Ada   yang   mengatckan,    "Mereka   adalah   sisa-sisa   kaum
Tsamud,  dan  bahwa  czr-rczss  adalah  sumur  yang  disebutkan  dalam

sul AI Hajj., dalam firman Allah SWT,  ,2i£L€ £u'  "Sz/in"r );a»g
fe/CZA      dz.fz.»ggr/fa7f, ""`      sebagaimana     yang      telah      dijelaskan

sebelurmya.

Dalan   .4sfo-Sfoz.fofoczfo]55   dinyatakan,   "4r-R¢ss   adalah   nama

sumur` peninggalan kaum Tsamud."

Ja'far bin Muhammad berkata dari  ayahnya,  "J4s%Aczczbwr-russ

adalah  suatu  kaum  yang  pandai  menumbuk  tepung  untuk  istri-istri
mereka. Para istri mereka tukang tumbuk."

Diriwayatkan   dari   hadits   Anas   bahwa   Rasulullah   SAW
bersablbde, "Di antara tanda kiamat,  laki-laki cwhap  dengan laki-laki
dan    perempuan    cu]ou:p    dengan    perenpuan.     Itulah    keadaan
terpenci|.»156

:::SE.#_aj£,.[fr2fr2:;4(§}934).
156 Te|ah ditmj sebelurmya.



Ada yang mengatakan,  "4r-Rags adalah air dan kurma milik
Bani Asad."

Ada  yang  mengatakan,  "Salju  yang  menumpuk  di  gunung."
Demikian disebutkan oleh AI Qusyalri.

Apa  yang  kami  sebutkan  pertama  kali  itulah  yang  dikenal,

yaitu setiap lubang yang digali, saperti kuburan, tambang, dan sumur.

Abu  Ubaidah  berkata,  "Ar-Rass  ndalah  setiap  sumur  yang
tidak pemah kering aimya, dan j anaknya adalah risaas. "

RasJw  rassa#  artinya  faa/tzr/w  Z7z. +a#  (saya  menggali  sumur),

7usscz  a/  mq)a;I.f  (mayit  dikuburkan).  .4r-Rass juga  berarti  a!/  z's/a!¢fa

bag.7ia# 7.aas (mendanaikan sesana manusia), waf I/saad az.d%cz# (dan

juga berinakna merusaknya), dan ini telah teq.adi di kalangan mereka.
Jadi ia temasuk yang memiliki  banyak makna.

Ada yang mengatakan,  "4r-Rass  selaln apa yang  telch kami
sebutkan." Demikian disebutkan oleh Ats-Tsa' 1abi dan lainnya.

(f¢g:`4uiS'i±g;i36 .`Dan  banyak  qagi)  generasi-generasi  di

aHfczrcz hawm-hagtm fersebwf, " maksudnya adalch, yang tidak diketahui

oleh mereka kecuali oleh Allah, antara kaum Ninh, Ad, Tsamud,  dan
Ashhaabur-rass.

Diriwayatkan    dari    Ar-Rabi'    bin    Khaitsam,    bahwa    dia
mengeluh,    1alu    dia    ditanya,    "Mengapa   kanu    tidak    berobat,
sesungguhnya   Rasulullah    SAW   memerintahkan   hal    itu?"   Dia
menjawab,   ``Aku  telah  menginginkan  itu,  kemudian  aku  berpikir
tentang  apa yang teljadi  antara aku dan  dhi]qu  temyata kaum  `Ad,
Tsamud,   .4sfafeaczbwr~7.ass   dan   generasi-generasi   di   antara   kaum

tersebut   banyak.   Mereka   lebih   banyak   dan   lebih   parah   dalam
mengunpulkan harta. Di tengah-tengah mereka terdapat dokter, tidak



ada pemimpin dan rakyat dari kalangan mereka yang masih hidup."
Dia  kemudian  enggan  untuk  berobat,  dan  lima  hari  kemudian  dia
meninggal dunia. Semoga Allah merahmatinya.

Firman Allah :

©fa:6#iej'jfftyral'g#fe3
"Dan Kami jadtlran bagi masing-musing mereka tams{l tbarat; dan

masing-masing mereka itu benar-benar telah Kant binasakan
de#gr# sch¢#c#r-4¢#cor#)/a " (Qs. AI Furqaan [29] : 39)

Firman Allah SwT,  JffE}l'al'G:;£ife=j  "Dcz# Ka!"z. /.adz.haz
bagi masing-masing mereka tamsil ibarat. "  Az-ZNIja,i berka:fa, "T€a;mLi

peringatkan,[57  bagi  masing-masing mereka tamsil  ibarat,  dan Kami

jelaskan hujjah  kapada mereka.  Kani  tidak membuat perumpamaan
yang  tidak  benar  bagi  mereka,  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh
orang-orang kafir itu. "

Ada   yang   mengatakan,   "Ia   menjadi   7!asfoczb   berdasarkan

perkiraarmya,  dzaha7~#a fat//¢#  qrami  sebutkan,  bagi masing-masing)
dan  semacannya.  Hal  ini  karena  penyebutan  tamsil  ibarat  adalch

peringatan  dan  nasehat.   Demikian  disebutkan  oleh  AI  Mchdawi.
Adapun maknanya satu.

{S}isSi§±9 ..Dan  masing-masing  mereha  itu  benar-
benar     telah     Kant    binasakan    dengan    sehancur-hanourmya,"
maksudnya adalch, Kami binasakan dengan adzab. r¢borf# fls)/-ryflz. `¢

artinya faczssflrfwftw (aku memecahkannya).

'57Lih./'rab.4Jgwr`am,karyaAn-Nuhas(3/161).



AI   Mu'arrij   dan   AI   A]thfasy  berkata,   `Kani   hancurkan
sehancur-hancunya." Huruf da/ dan mz.in kemudian diganti menjadi
huruf  fa`   dan   ba`   (sehingga   menjadi   fdfbz.z+z7a   dan   bukan   lagi

tadmiirdy.

Firman .Ouah :

i;i#Fi;#{Jri#i~jf,a:a"G.Sifa'p`
©jL#6Li;=.y'St=fi.caii=

"Dan sesungguhaya mereka (koum musyrik Makkah) telah melalui

sebuch negeri (Sodom) yang (dulu) dihuifani dengan hujan yang
sejelek-jeleknya quujan bqfro). Maha apakch mereka tidak

mertyaksikar. rut.tuhan itu; bahkan edaLah mereka itu tidak
mc»gfoarm[pfu» ¢kq» feha7ig*z.f¢». " (Qs. AI Furqaan [25]: 40)

Fiman  Allah  SWT,   ,a'fi"C;.Sifi'p'   "Da»  sesz/»ggrA»);a
mereka   (koum   musyrik   Mekkch)   telch   melalui   sebuch   negeri

/SodomJ, " yakni kaun musyrik Mekkah, dan negeri itu adalah negeri
kauni Luth.t58  gj2}{jJ::  "Hwja" );aHg seje/ck-je/ehaya!, " yaitu batu

yang  dihujankan  kapeda  mereka.159   t€iz= i;i¥ f±i  ``Maha
apahah mereha tidak menyaksihan runtwhan itu, " "cksndrrya., deihan
pejalananmerekaagarmerekamenganbilpelajaran.

Ibnu Abbas berkata, `Kauln Quraisy sedang dalam perialanan

untck  berdagang  ke  Syam  dan mereka  melewati  kota  yang  pemah
dihul  oleh kaurn  Luth,  sebagaimana Allah  SWT  berfirman,  3€i;'

[58 Lih. Tafsir AI Mawardi (3/158).
\99  Ibid.



':±=5= wi6 'b!jfi 'Dan sesungguhrrya kanu quad pendudrk Mckkch)

benar-benar  akan  melalui  foekas-bekas)  mereka  di  waktu  pagi`']cO

AIlahswTjugaberfirman,,¢Ar¢?C>u'\=+€,i;'Dfl#sesw#ggwAnyafed"a
kota itu benar-benar terletak di jalan umum yang terang.']6] Dan hi
telah dij elaskan sebelumnya."

fD;;±<>±}=±.4.tsfe&  `Bahhan   adalah   mereka   itu   tidak
meng*artzpfacI#     afacm     4eba#gfa.tom,'     maksudnya     adalah,     tidak

mempercayai  adanya  keban8kitan.  Bisa juga  makna  lafazh  6Lfj;i
adalah  )itrfehaa/###a  (takut).  Bisa  juga  saperti  pada  babnya,   dan
maknanya  menjadi,   `Bahkan  mereka  tidak  men9harapkan  pahala
akhirat.»162

Firman AIlah :

yrj'rit<=:+c#\iiifj±jfa`u'i£±®£=;B<L'\{,5
=jfj.eegjc;_`\~y'j'j`\:j{+,\:3;ti±'5±®±©

©*i;f#C,\il13Li£J±;L1;
C`Dan apabila mereha melihat kunu (Muhunmad), mereka

hanyahah menjadikan ka:mu sebagal ejekan (dengan mengatakan) ,
``Inikch orangnya yang diutus Allah sebagal Rasul? "

Sesungguhnya hotmpirlah ia menyesatkan kita dart sembahan-

:::§si&jh#„a!ai:}a£3r|:„,]3iyach_Nulas(5/28),TafsITAIMawardr(3/158)
Az-Zujjaj  berkata  dalam „a 'a#i.-nya  (4/96),  "Menurut  ahli  bahasa,  ra/.aa!`  bukan
berarti  a[/ AAazf/ (ketakutan),  dan ini yang benar menurut saya.  Adapun maknanya,
"Mereka   tidak   mengharapkan   pahala   dari   anal   kebaikan,   sehingga   mereka

melakukankemaksiatan."



sembahan hita, seandainpr kita tidak schar (menyembah)riya. "I)an
mereha kelak akan mengetahui di saat mereka melihat azab, siapa

}7¢#gp¢Ji.#gsesafjrfunpr."(Qs.AIFurqaan[25]:41-42)

Fiman   AIlal   SWT,    !£}Li i£€L?Di£€ofj:5i;I:S    "D"
apabila   mereka   mdi:hat   kanu   quwhammad),   mere,fa   hanyalch
me#/.adz.hem  hamw  sehagrz-ejefa#, "  Jawaban  lafazh  `:S   adalah   t!£

a?pig;    karena   maknanya    adalah    €LfL>'i±€€±.    Ada    yang
mengatckan,  "Jawabarmya dihilangkan,  yaltu mereka berkata   \1irl
c±t'J»z.faAora»g7pr)nyig'."Danfirman-Nya!£ij£`€l`ul33€®!
::a;--;pabila n;;er:ka:vilhat ham quuha"mad), me;eka hanyalch

me#jadz.ha#  ha"w  sehagrj  ejefa#, "  adalch  perkataan  orang  yang
menentang.

AyatiniditurunkanberkenaandenganmasalahAbuJahalyang
berkata  mengejek  kapada  Nabi   SAW,     Y:,±t;;'rif<=Jc#\ifi
"Inikah   orangnya  yang  diutus   Allah  sebagai  Rasul?".   AI   Aa'id

(sesuatu yang kembali) dalan lafazh ini mafa&##/ (dihilangkan), atan
Y.±j+J   &1 ifi   nasfra6 kapala fraa/, dan perkiraannya,  &` ifi t£P.I l'jii

S\1}"ApckchiniyangdiutusolehAllahsebagairasul?".\i£`Tdibaca
ra/¢'karenamwbfada`,danGffadalahktiabar-nyapsedangkanY:}ij
adalalh#asfrabkapadafaaaJ.=:=;dalamsfrl.JafrGj{.

Nana  Allah  mazrtyJ  dengan  <=;;  dan boleh juga  menjadi
mczsAdczr. Karena mar ==;; adalin I ----, ~ji (mengutus) dan dengan
demikian makna   Y'bi; adalah risalah pada lafach ljJb. Sedangkan alif
utckmenyatakanpertanyaanyangberartipemyataandanejekan.163

`63 Lib. /'rtzb j4J a"r`an, lrar)ra An-Nthas (3/162).
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\iiS'>)i.I,   `.Sesungguhnya   hampirlah  ia  menyesatkan
fa.fa, "  maksudnya,  mereka berkata,  "Hampir  saja  dia  memalingkan
kita."    tat t€J£; `j`\ ~Y'j'}` \:j{J~l: 6; "Darz.    sembaAa»-sembaAa»
kita, seandatnya kita tidak sabar (menyembah)nya, " rndk:sndnyal, kin
mempertahankan diri kita untuk beribadah kapadanya.

AIlah SWT berfiman, iii J €\i]i 6Li£J de 6l;1:;;€Lr3
*i,. "Dan mereha kelak akan mengetchwi d; -saat in;reka: me;iiat
adzab.  siapa  yang paling  sesat jalannya. " M:alks^rdm::yap  oraang yalng

paling sesat agamanya, apakch mereka atau Muhammad SAW? Dan
merekatelahmelihatnyapadaperangBadar.

Firman Allah :

©:±j,¥3j€i<dihj£,'rfu'£i=f¢€'.:i
C`Terangkanlah kepadaku teutang orang yang menjadikan hawa

ncifsurtya sebagal IlahnyQL. Maka apakah kanu dapat menjedi

pemc/I.A¢ro flrus#}I¢?" (Qs. AI Furqaan [25] : 43)

Fiman Allah SWT,   i; ,i&'£i=f£€'.ji "rertzngha»/aA
kepadr:ku  tentong  orang  yang  meoyedikan  hawa  nofsunya  sebagiv
J7aA#ys. "   Dia   menyenan8kan   Nabi-Nya   SAW   karena   mereka
menyembunyikan   kemusyrikan   dan   terus-menenis   melckukanya,

padahal mereka mengahi bahwa Allah adalal pencipta mereka dan
pemberi rezeki kapada mereka. Akan tetapi mereka sengaja membuat
berhala, lalu menyembahnya tanpa alasan.

AI  Kalbi  dan  lainnya  berkata,  "Orang  Arab  apabila  salah
seorang  dari  mereka  mencintai  sesuafu,  maka  dia  menyembahnya

-i¥.`+



selain  AIlah.  Jika  dia  melihat  yang  lebih  baik  darinya,  maka  dia
meninggalkan  yang  pertana  dan  menyenbch  yang  lebih  baik."164
Berdasarkan hal ini, maka maknanya adalah 6`3+i a-iJ'! i[[[[=;.I o; :=-3:i3i
"Teran8kanlah  kepadaku  tentang  orang  yang  rienjajikan  tlinannya

dengan hawa nafaunya! " Tetapi hufurjar (ba ) dihilan8kan.

Ibnu Abbas berkata, "Hawa nafsu adalch tuhan yang disembah
SelainAIlah."Dialalumembacaayatini.165

Ada yang mengatakan, maksudnya, menuruti hawa nafsunya.

Diriwayatkan dari AI Hasan, "Seseorang tidak menaati sesuatu
kecualimenSkutinya.]66Adapunmalmanyasatu."

*±= gs;'b§3 3#1 "Maka apakch harm dapat menjadi
pemeJz.Aara afas#ys?," maksudnya, memelihara penj aga dan penolong
hingga      kanu      mengembalikannya      kapada      keimanan      dan
mengeluarkannya dari kerusakan ini. Atau Hidayah dan kesesatan itu
tidak diserahkan kapada kehendakmu, melainkan kamu hanya sekedar
menyanpaikan. Pendapat ini merupakan bantahan terhadap pengivut
aliran AI Qadariyyah.

Ada yang mengatakan, "Ayat itu hukumnya dinasalch dengan
ayat  perang."  Ada  yang  mengatakan,  "Ayat  itu  tidck  dinasakh,'67
kanena ayat itu untuk mengivbur Nabi SAW."

]64  Atsar  ini  disebutkan  oleh  An-Nulas  dalam Ma'a#I.  ,4J  glir`a#  (5/29),  As-

Su##inf#sirAdkfDMuMra#arn3)(3i"s).
t66  .4tsar  hi  disebutkan  dari  AI  Hasan  dan  disebutkan  oleh  An-Nthas  dalam

"a 'aH}. AJ gwr `a# (5/29), AI Mawardi dalam tafsimya (3/158).
t67 Perkataan tidck adanya nasalch adalah benar karena tidak adanya pertentangan

antara ayat ini dan ayat perang.
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Firman AIlah:

i;Lrf€y.¥y€!F3£=j±'ji6j:::i.i:i±=iif¢=±ii
©ky,i:fF

"4lau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereha itu

menderlgar atou memahamL Mereha itu tidak lain, hanyalah seperti
binatang termak, bahkan mereka lebth sesat jalannya dari binatang

fermch I.froJ. " (Qs. AI Furqaan [25] : 44)
` i`,`i  I   ,  .

Firman  AIlah  SWT,  =J±'ji<;::€f;££=iif +i;i ii
`.Atou   apakch   karm   mengira   bahwa   kebanyakan   mereka   itu

mende#grr  afaw  me"aAamz.. "  Allah  tidak  berkata  +|ji  q)ahwa
mereka),   karena  sebagian   dari   mereka  telah  diketahui   ada  yang
beriman,  den Allah mencelanya dengan gaya bahasa ini.   :i ¢=Z ii

=J3i'ji<.i;::i.;£i=i,   mereka   mendengar   dengan   sikap
menerima, atau berpikir tentang apa yang kamu katckan, 1alu mereka
memahaminya, atau mereka saperti orang yang tidak memahami dan
tidak pula mendengar.

Ada   yang   mengatakan,   `Maknanya,   ketika   mereka   tidck
memanfaatkan  apa  yang  mereka  dengar,  maka  mereka  seolah-olch
tidak mendengar." Yang dimaksud adalah penduduk Makkah.

Adayangmengatckan,iiberarti|idalaniposisisapertiini.
~  .f f i¥S\SF.bb «Mereka   ttu   ttdak   ,atn,   hanya,ah   sepertt

::"=i:1"rgt::ti:'±*a:Tch#,di=ph;;¥B¥:had„anm:rL:keun/'e:#:£eds¥
/.a/a##);c[  /Za77. bz.#afa#g fer"czfr ztr/. "  Sebab  tidalk  ada hukunan dan
adzab bagi binatang temak.
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Muqatil    berkata,    "Binatang    saja    tchu    pemiliknya    dan
mendapatkan petunjuk untuk pergi ke tempat gembalanya dan tunduk
kepada pemiliknya yang memahaminya.  Akan tetapi mereka (orang-
orang    kafir    itu)    tidak    menaati    dan    mengetahui    Tuhannya

a'enciptanya)   yang   telah   menciptakan   mereka   dan   memberikan
merekarezeki.»168

Ada yang mengatakan, "Karena binatang j ika tidak memchani
kebenaran tauhid dan kenabian, maka ia tidak meyakini kesalahannya

juga."

Firman AIlah :

ti=j±gtl,'ffi;~6j,`j±7i;'J#€u'j!ji'Jf
©ff.esfe'L'iij±3©fa,;,4¢;:±it

``Apakch kanu tidck memperhatlkan 0)enciptaan) Tuhanmu,

bagalmana Dia memanjangkan (dan memendekkan) bayang-
bayang; dan kalou Dia menghendcki niscaya Dia menjadikan tetap

bayang-bayang itu, kemudian Kami jadikan matahari sebagal

petunjuk alas bayang-bayang itu, kemudirn Kami menarik bayang-
bayang itu kepeda Kami dengan tart:ken yang perlahan-perlahan."

(Qs. AI Furqaan [25]: 45-46)

Firman AIlah SWT,  5tJtiL`  tfl43 j!;: Ff "4pczhaA ham
tidak    memperhatikan    ®enctptaan)    Tuhanmu,    bagalmana    Dia
memanjangkan    (dan   memendckkan)    bayang-bayang,"   bisa,   jaidi

`68 Perkataan ini dipilin oleh Ath-Thabari dalam tafsimya ( 19/12).
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penglihatan ini adalah penglihatan mata,169 dan bisa juga penglihatan
ilmu.'70

AI Hasan, Qatadah, dan lairmya berkata, "Memanjan9kan dan
memendekkan    bayangan    sejak    terbit    fajar    hingga    matahari
teng8e|an."17l

Ada  yang  mengatckan,   "Panjang  pendeknya  bayangan  itu
mulai  dari  terbenamnya matahari  hingga terbitnya."]72  Namun yang

pertana lebih benar. Adapun dalilng, tidak nda walrfu yang lebih balk
daripada waktu  itu.  Pada waktu  itu,  Qrang yang  sakit mendapatkan
ketenangan,    demikian   juga   dengan   musafir,    dan    orang   yang
berhalangan. Pada waktu itu juga dikembalikan jiwa-jiwa orang yang
mati dan rob milik mereka ke dalam tubuh, dan pada wa]rfu itu jiwa
orang hidup menjadi baik. Si fat saperti ini hilang setelah maghrib.

Abu AI Aliyah berkata, "Demikianlch siangnya surga, dan dia
menunjuk kapada waktu orang-orang shalat, yaitu shalat faj ar."

Abu Ubaidch berkata,173  "Bayangan di  waktu pagi  dan harta
rampasan perang di waktu petang," karena bayangan itu hilang setelch
tenggelamliya matahari.  Disebut /clz.`  qarta rampasan perang) karena
ia kembali dari timur ke barat. Seorang penyair yang bemama Hamid
bin  Tsaur menyifati  pohon  yang tinggi  besar dan  dikiaskan kapada
scorang wanita:

'69Lih."a'a#r,4/gwr`a#,karyaAn-Nuhas(5/30).
TJ0  Ibid.
`7' ,4trar ini dari AI Hasan dan Qatadah, juga disebutlrm oleh Ath-Thabari dalam

/amz.' .4/ Ba)/an  (19/12),  An-Nuhas  dalam Ma 'a#z. A/  g#r`a#  (5/30),  Ibnu Katsir
dalamtafsimya(6/122),danAsy-SyaukanidalamFaffeAJgad!.r(4/113).

'72Lih.TafsirAIMawardi(3/158).
in Lib. Mdyaz AI Qur`an (in6).
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"Tidak ado bayangan dari dingirmya waktu pagi yang dapat kanu

lihat,

Dan juga tidak ada harta rampasan perang dart dinginnya petang

yan8karnurasakan.''174

Ibnu As-Sikit berkata, `Bayangan adalah apa yang disapu oleh
matahari, dan harta rampasan perang adalah apa yang menyapu sinar
matchari."

Abu Ubaidah meriwayatkan dari Ru'bah, dia berkata, "Setiap

yang  terkena  sinar  matahari  lalu  hilang,  itulah  bayangan.  Dan  apa
yang  tidak  hilang  ketika  terkena  sinar  matahari  maka  itu  bukan
bayangan.»175

tr,\=.':i:;1'+'J±jj`.DanJwlouDiamenghendckiniscayaDia
7„e7t/.czdz.ha7i  fefap  ba);cz#g-ba);cz"g  I.Zw, "  maksudnya,  selamanya  tetap

dan tidak tersapu matahari. mnu Abbas berkata, "Mcksudnya hingga
Hari Kiamat."

Ada yang  mengatckan,  "Mcknanya, jika Allah berkehendak,
Dia bisa men8halangi matahari."

ky'. SS ;:1)i{1:='.:i "Kemudian  Kami jadihan  matahari
sebagai   petukyuk   atas    bayang-bayang   itu,"    malKsndnya.   a;dalch

menjadikan matchari  menBhapus  bayangan  itu ketika terbitnya yang
menunjukkan bahwa bayangan itu  adalah benda.  Karena  sesuatu  itu
bisa diketahui  dengan benda-benda lainnya.  Jika tidck ada matahari,
maka tidak akan ada bayangan, jika tidak ada cahaya maka tidak ada
bayangan. Maka petunjuk itu adalah objek yang berarti subjek.

`74 Bait syair ini terdapat dalam fz.sa" AJ j4rczb (entri: Faya'a),  den Faffe i4/ gadz.r

(4/I;5]i)in.FaffoA/gadz.r,karyaAsy-Syaukahi(4/113).



Ada yang mengatakan,  "Berarti mcz/'w/ (objek),  seperti  lafazh

cz/  q¢fz.I./  (yang  dibunuh),  czd-dafaz.I.7!  (yang  dilumuri  minyak),  dan  cz/

4fea!d¢z.I.a (yang dicat/diwanai), atau kami tunjukkan matahari kapada

bayangan hingga bayangan itu hilang darinya, atau kami menjadikan
bayangan  mengikutinya.  Jadi  matchari  adalah petunjuk,  hujjch,  dan
bukti.  Matahari menvingkap yang sulit dan meneranginya,  dan Allah

tidak me-"w `cz#7!ats-kan petunjuk yang merupakan si fat matahari itu,

karena ia berarti ism, sebagaimana dikatakan, "Matahari adalch bukti,
dan matahari itu benar."

'i5.i:S'ji  ..Kemudian  Kami  menarik  bayang-bayang  itu,"

maksudnya  bayangan  yang  dipanjangkan.   !£;£1=; \1j'£ "Kepada
Kami  dengan  tarikan yang  perlahan-perlahan, "  rndk:sirdrrya. aidaheh,

perlahan-perlahan  ditarik  dari  kita,  dan  setiap  perkara  mudah  bagi
Tuhan   kita.   Jadi,   bayangan   bertahan   sejak   terbit   fajar   hingga
terbenamnya matahari.  Apabila matahari telah terbit, maka bayangan
itu  ditarik.   Kemudian  ia  diiringi  dengan  terbitnya  sinar  matahari

hingga menerangi semua yang ada di atas bumi dan segala sesuatunya
hingga terbenannya matahari.  Jika matchari  telah tenggelam,  mcka
tidak ada lagi bayangan, melainkan itu adalah sisa cahaya siang hari.

Sekolompok  ulama  berkata,   "Bayangan  itu  ditarik  dengan
tenggelamnya  matahari.  Karena  selana  matahari  belum  tenggelan,
maka bayangan itu tetap ada. Bayangan itu hilang dengan datangnya
malan dan masuknya kegelapan kep`adanya. "

Ada yang mengatakan, "Penarikan bayangan ini teljadi dengan
matahari,  karena  apabila  matahari  telah  terbit,  maka  bayangan  itu



lenyap  sedikit demi  sedikit."176 Demikian dikatckan oleh Abu Malik

dan Ibrahim At-Taimi.

Ada  yang  mengartikan,  ';£j=;i  atau  kani  menarik  sinar
matchari dengan datangnya malam,   i;;31= ``De#gcz# fcz7~z.ha# }Ja7zg

perlahan-perlahan."

Ada yang mengatakan,  !j}j. artinya fiJj...I. (dengan cepat).t77

Demikian  dikatakan  oleh  Adh-Dhahhak.   Qatadall  berkata,   1±>

(dengan tidck tampak),]78 atau apabila matahari telah terbenan, maka
bayangan  itu  ditarik  secara  sembunyi-sembunyi,  setiap  kali  bagian

darinya ditarik maka bagian itu menjadi gelap, dan tidak lenyap  satu
kali  sekaligus.  Ini  makna perkataan  Qatadah,  dan  ia juga perkataan
Mujahid.

Firman Allah:

6ciiStji£¢,jjt'pej=df{jij

©£L£J'qfji=j
C`Dialah yang menjadikan untukmu malun (sebagai) pakalan, dan

tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan slang untuk bangun
ber#s¢frfl " (Qs. AI Furqaan [25] : 47)

Dalam ayat ini dibahas empat masalah:

]76  Atsar  ini  disebutkan  oleh  AI  Mawardi  dalam  tafsimya  (3/158),  An-Nuhas

dalam  Ma!'a#J.  AJ  gwr`a#   (5/31),   dan  As-Suyuthi  dalam  Ad-Dwrr  ,4J  "a#tst"
(5l]]35I)[id.

J8 Ibid.



perf¢m¢..  Firman  Allah  SWT,   l£¢,jjTt'peJ=csf{jfp'
"Dialah yang menjadikan untu:lrmn malam (sebagai) pakaian, " yahai

penutup  bagi  makhluk  yang  kedudukannya  seperti  pakaian  untuk
menutupi badan.

Ath-Thabari    berkata,]79   `Malam    disifati    saperti    pakaian

sebagai  penyerupaan,  yang  mama  ia  menutupi  segala  sesuatu  dan

menyelubunginya."

jK:ed#a..  Ibnu AI Arabi behata,[8° "Sebagian orang yang lalai

mengira  bahwa  orang  yang  shalat  dalan  keadaan  telanjang  dalan
kegelapan malan, shalatnya sah, kalena malan adalch pakaian. Dan,
ini  membolehkan baginya untuk shalat di  rumahnya dalam keadaan
telanjang,  jika  dia  telah  menutup  pintunya.  Menutup  badan  dalam
shalat adalah ibadah yang khusus dengannya, dan bukan karena dilihat
oleh manusia, dan dalam hal ini tidak perlu berlebihan.

jKlcfz.gr..   Fiman  AIlah  SWT,   gl=i iStj  "Da#   zz.d#r  #7cfz{fa

I.sfz.rczfoczf, "   maksudnya   adalah,   istirahat   untuk   badanmu   dengan

berhenti   dari   segala   kesibukan.   Asal   kata   czs-sczbaczz   adalah   czf-

fczmaddwd      (memanjangkan).      Dikatakan,      "Sczbczfczz      a/     77ga7`'cz%

s)/a 'raAcza, atau #czgad7}czffow wa arsa/affeai (wanita itu melepaskan dan

meng}]Ia;Ikon riENhutnya).).  Rdyul  masbuut  atan  mamduud  al-khilqah

(laki-laki yang tinggi postur tubuhnya).

Ada yang mengatakan, `Dalam tidur terdapat istirahat, karena
ia  bisa  jadi  memanjang  atau  lama  waktunya.  Dalan  waktu  yang
dipanj angkan terdapat makna istirahat."

179Lih./am!.'j4JBa}Ja"(19/14).
'8° Lih. Afrfam AJ gkr`an  (3/1415).



Ada  yang  mengatakan,  "J4s-sobfw  artinya  a/  gaffa 'w  toutus).

Jadi tidur adalah terputus dari kelja.  Di  antaranya, saba!f¢  a!/ )/flfewwd

(orang-orangyahudiberistirahat),karenamerekaberhentidarikeria."

Ada yang mengatakan,  "4s-sflbfw  adalah menetap  di  tempat.

Jadi, as-sabclaf seolaholah tenang dan tetap padanya. j4#-#czwm swbczczf

(tidur  istirahat)  dalan  alti  bahwa  dia  tenang  dari  goncangan  dan
gerakan."

AI Khalil berkata, "ds-saz7czaf  adalali tidur berat (lelap),  atau

Kanijadikantidurmulelapagarsempumaistirahatmu."

jree"paf..  Fiman Allah  SWT,   5L# |'qf J££:i  "Do#  DI.a
mekyadikan slang unwh bangun berusaha` " Mcksndnya bextefoalan di

muka buni untck mencari penghidupan, atau siang merupakan sebab
untuk hidup dan menyebar. Perunpamaan bangun disesuaikan dengan
hidup  dan  mati.  Nat)i  SAW  apabila  bangun  di  waktu  pagi,  beliau
berdoa,   "Segala  puji  bafr  AIlah  yang  telah  menghidupkan  kami
setelah    mematikan    kami,     dan    hanya    kepada-Nya-1ah    kami
kembali.»i8i

Firman AIlah:

€~c9~mtfr,tij'B£E,+=±:jt3i+a;rsa#tr±i~cjfjfy'

©J`#,

t8L  HR.  Muslin dalan penhahasan tentang Dzikir, bab:  Doa ketika Tidur,  dan

disebutkanolehAs-Suyuthidaini4JJamz.'j4/Kabz.r(2/99),daririwayatAhmaddan
Muslim, dari AI Balla` bin Azin, dan AI Bulchari dari Abu Dzar.



``Dialah yang meniupkan angiv (sebagai) pembowa kabar gembira

dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan)., dan Kami turunkan
dart langit air yang amat bersih. " (Qs. J\1 Furqu\gln |2S|.. 48)

Firman Allah SWT,  a,±±;i JJ:i; €Trs a9f jiji ~djfjfu'
"Dialch yang meniupkan  angin  (sebagal)  pembowa  kabar  gembira

dekat  sebelum  kedatangan  rchmat-Nya  rfulyan),"  rtyctalh  drjctask;an

sebelumnya dalan surah AI A'raaf 82 secara ganblang.

Firman   Allah   SWT,   b`;;I;' {~G g~[=Jt6,iti;8   "Dan   Kamz.
twinkan dart langit air yang amat bersih. "

Dalam potongan ayat ini dibahas lima masalah:

Pgrroma..  Fiman  AIlah   SWT,   b'#'€~G  "4z.r  );a#g  a[maf
ber5z.fo,"    yang    bisa   dijadikan    alat   bersuci,    sebagaimana    yang

dikatckan,  alr  yang  dapat  digunakan  untuk  berwudhu.  Setiap  yang
menyucikan  pasti   suci,   akan  tetapi  tidak  setiap  yang  suci  dapat
menyucikan.   Thahuur   (menyucikan)   adalah   ism.   Demikian  juga
dengan al wadhuir`  dan al waquud, derLgan dhammah mashdar, darL
ini dikenal dalam bahasa Arab.

Ibnu AI  Anbari berkata,  "Allah menjelaskan bahwa air yang
diturunkan dari langit itu suci bagi dirinya dan menyucikan bagi yang
lainnya.  Kata ffeaAwwr didasarkan pada kata j%cla!Az.r secara hiperbola

(ungkapan yang berlebihan). Kata hiperbola ini menjadikan air yang
turn  dari  langit  itu  suci  dan  menyucikan.  Ini  menurut  pendapat

jumhur ulana.

Ada       yang       mengatckan,       "Z7±a%wg#       berarti       ffaaczfaz.r

(mensucikan),"    dan    ini    adalah    pendapat    Abu    Hanifch,    dan

]82 Lib. Tafsir ayat 57 dari surah AI A'raaf.



berhubungan dengan fiman Allah SWT, £|# fi££. ;i€?.' f€L£:!j "D&»
Tuhan memberikan kepada mereka rhinunan yang bersih,"]83  yck|)i
air yang suci.

P enyair berkata:

Kasthku, apckch ado penautian setelah taubat

Agar aku dapat mengobati hatiku dari kemaksiatan

Laksana kij ang yang menampakhan kejermihan gigi taringnya

Yang mana air liurmya suci."4

Dalarn bait syair ini disifati air liumya suci, akan tetapi tidck

menyucikan.   Orang  Arab  berkata,  ``Sescorang  suka  tidur,  dan  ini

bukan berarti dia bisa menidurkan orang lain," melainkan itu kembali
kepada perbuatarmya sendiri.

Para ulama kita (madzhal) Maliki) menjawab tentang ini dan

mereka berkata,  "Minuman  surga disifati  suci  dan menyucikan  dari
bahaya dosa-dosa dan dari si fat tercela, saperti dengki dan hasud. Jika
mereka meminum minuman ini, Allah menyucikan mereka dari dosa-
dosa  dan  bahaya  keyakinan  yang  tercela,  sehingga  mereka  datang
kepada  Allah  dengan hati  yang bersih,  1alu  masuk ke  dalan  surga
dengan  si fat  yang  pasrah  kepada  Allah.   Pada  saat  itu  dikatakan
kepadanya, a.;±}:i tf|j£;`6 ;£;! {±aS ;fi£              "Kese/.afrferaa!#
(dilimpchkan)  atasmu,  berbahagialah kanu!  maka masukilah  surga
ini,   sedang   kamu   kekal   di   dalamnya.""S   Sedangkan   di   drinia
hukurmya   seperti   hilangnya   hadats   dengan   dialirkannya   air   ke
anggota badan, dan itulch hikmahnya di akhirat.

183 Qs. A| |usaan [76]:  21.
`84 Bait syair ini terdapat dalam .44ham A/ gwr`a# (3/1416), Asy-Syaukani dalam

Fath AI Qadir (41115).
185 Qs. Az-Zt-[39]: 73.



Adapun  perkataan  penyair,   "Az.r  /I.c{r"}Jcl  swcz..... "  Maka  itu

adalah ungkapan hiperbola dalam menvifati air liur yang suci karena
tawamya dan menyentuh hati, serta menenangkan jiwa, dan diamnya
orang  yang  kehausan  dengan  meminum  air,  hingga  ia  seolah-olah
menjadi  air yang suci.  Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum
syariat  tidak  ditetapkan  dengan  majas  syair.  Karena  para  penyair

berlebihan dalam menyifatinya hingga sampai pada batasan dusta, lalu
mengada-ngada dalani perkataannya hingga hal itu membawa mereka
kapada perbuatan bid'ah dan maksiat, bahkan mereka bisa terierumus
kapada kekufuran tanpa mereka sadari. Tidakkch Anda lihat bait syair
sebagian mereka:

" Sekiranya permukaan tanch tidak menyeTttuh kakinya

Niscayaakutidaktahasebabtayammun."]86

hi  jelas  kufur  secara  terang-terangan.  Iva '«zfdz"  bz.//aA.  AI

Qadhi Abu Bakar bin AI Arabi berkata,  "Ini puncak perkataan para
ulama,  dan  ia telah melampaui batas  ilmunya.  Sekalipun  demikian,
saya merenungkan melalui pendekatan bahasa, hingga saya temukan
titik   terang,    yaitu   bahwa  /&'zfzf/   untuk   menyatckan   ungkapan
hiperbola,  dan hiperbola ini bisa terdapat pada # 'z./ mztfa 'addz.I. acata

kelj a yang memerlukan obj ek/transitif).

Kesucian  air  diambil  untuk  lainnya  dari  sesuatu  yang  baik
untuk  membersihkan,  dan  dari  syariat  untuk  menyucikan,   seperti
sabda Nabi SAW,

J# # :ie &, if; i
" Allah tidak menerima shalat (seseorang) tanpa bersuci.""

]86Baitsyalriniterdapatdalam.4AhamA/gzfr`a»,karyalbnuAIArabi(3/1417).



Umat Islam telch sapakat baik secara bahasa maupun syariat,

bahwa  si fat  menyucikan  dikhususkan  untuk  air,  dan  tidak  untuk
laimya dari semua jenis cairan, sekalipun ia suci. Mereka membatasi
hal   itu   kapada   air   menunjukkan   bahwa   ¢fA-/faafewwr   adalch   fl/

mzffAaAAz.r    (yang    menyucikan).    Kadang-kadang   /a'zm/   memang

berfungsi    untck    hal    lain    daripada    ini    semua,    yaitu    untuk
mengungkapkan tentang alat bagi/3 'z./ ¢ata keda) dan bukan dari¢ 'z./,
saperti   perkataan   kita,   wclgwaid   (sesuatu   yang   digunakan   untuk
menyalakan api),  dan s¢Ac" (mckanan di waktu menjelang subuh),
dengan /affoaft /cl` fl'z./ (maksudnya hunif wclw dan sz.in pada dua kata

tersebut. Ed).

Jadi,  wczgztz4d merupakan  kayu,  dan safe"I"  adalah  makanan

yang  dimakan  di  kala  sahur  (menjelang pagi).  Mcka disifatinya  air
dengan  kata  ffa¢fo"wr  (dengan /affeafa  pada huruf fAa `) juga  menjadi

khabar dari alat yang dijadikan alat bersuci.

Jika /tz ` ¢'z./  dalam  lafazh  cz/  waqwwd,  a!s-safe##r,  dan  affo-

ffeczfect#r   disatukan,   maka  ia  kembali  kapada  ¢'z./,   dan  ia  khabar

darinya. Dengan demikian ditetapkan bahwa I.s77® /a 'ww/ (dengan/czffocz

/a `)  adalch  z.sin  mwba/agfaczfe  ¢ata  benda  yang  menyatakan  sesuatu

yang berlebihan), dan menjadi khabar dari alat. Dan, inilah yang telah
dipikirkan oleh pengikut madzhab Hanafi. Akan tetapi ia tidak sanpai
membahasnyapanjanglebar.

Setelah   ini    penjelasan   tentang   un8kapan   hiperbola    ini
didasarkan kepada  alat  dan  dalil  dari  fiman  Allah  SWT,   61,a'j;f5

L87 HR.  AI Bulchari di awal pembahasan tentang Wudhu, bab:  kedua, Muslim di

awal  pembahasan  tentang  Thaharah,  Abu  Daud,  At-Tinidzi,  An-Nasa`i,  Ibnu
Majal pada pembahasan tentang  Thaharah,  Ad-Darimi pada pembahasan tentang
Wudhu, dan Ahmad dalam j4/ A4lcts#c[d (2/20).



Y5;j3S'.~L 5£ifi)  "Dan  Kami  turunkan  dari  langit  air  yang  amat
bersz.A, " dan sabda Nabi SAW,

;#J ,iatiJ Lz;fy, J, 0±
" Dij adikan untwidou tanch sebagai masjid dan suci."^88

hi  bisa  jadi  un9kapan  hiperbola,  dan  bisa  juga  ungkapan

sebagai  alat.  Dan, ulania kita (madzhab Maliki) tidak memiliki  dalil

dalam   hal   itu.   Akan   tetapi   firman   Allah,    £,^> i3jjS,  ``U#fzJA
menyucikan kamu dengan hlyan itu, "189 tetap men3a;dif i 'il Ofata. kefia.)

yang memerlukan obj ek.

iKed«¢..  Air  yang  ditunmkan  dari  langit  dan  dibendung  di

dalam tanah hukumnya suci dan menyucikan, sekalipun berbeda-beda
wama, rasa, dan baunya walaupun bercampur dengan lainllya. Sesuatu

yang bercampur dengan air ada tiga macam:

1.          Yang  sesuai  dengannya  dalam  kedua  sifatnya,  dan  jika  ia
bercampur   dengannya   lalu   membahnya,   mcka   itu   tidak
mempengaruhi sifatnya, karena sesuai dengannya, yaitu tanah.

2.          Yang sesuai  dengannya dalam salah satu dari kedua sifatnya,

yaitu suci. Apabila ia bercampur dengannya, 1alu merubahnya,
maka ia tidak mengganggu kesuciannya, seperti air bunga dan
semua yang suci.

Yang  bertentangan  dalam  dua  sifatnya  secara  keseluruhan.
Apabila ia bercampur dengannya, lalu merubah kedua sifatnya,
karena ia bertentangan dengannya, maka ia menjadi  air yang
najis.

t88 Hadits sAaAz.A dan telah ditakhrij sebelurmya.
189 Qs. A| Anfaal [8]:  11.



jrefl.g¢..  Para ulama Mesir dari para schabat  (baca:  pengikut)

Imam Malik, bahwa alr yang sedikit rusak karena sedikit najis, dan air

yang   banyak   tidak   rusak   karenanya,   kecuali    apabila   merubah
wamanya,  rasanya,  dan  baunya,   seperti  hal-hal  yang  diharamkan.
Mereka  tidak  membatasi  batasan  yang  sedikit  dan  yang  banyak.

Sekalipun demikian, Ibnu AI Qasim meriwayatkan dari Imam Malik
bahwa orang yang junub  boleh mandi  di  sebuah kolam dari  kolam-
kolam tempat dimandikannya binatang, tetapi dia tidak boleh mencuci

penyckitnya karena bisa merusck air itu. Ini menurut madzhab Ibnu AI
Qasim,  Asyhab,  Ibnu  Abdul  Hakim  dan  orang-orang  Mesir  yang
mengikutinya.

Namun  demikian,   Ibnu  Wahb  berpendapat  tentang   air  itu
sebagaimana  pendapat  penduduk  Madinah  dari  para  sahabat  Imam
Malik.  Adapun perkataan mereka tentang yang dikisahkan oleh Abu
Mush'ab,  dari  mereka dan  darinya,  bchwa air tidck  dirusak  dengan
najis yang datang, baik sedikit maupun banyak, kecuali apabila najis

yang datang itu merubah rasa, bau, dan wama. Ahmad bin AI Ma'dal
menyebutkan  bahwa  ini   adalah  pendapat  haam  Malik  bin  Anas
tentang   air.   Pendapat   ini  juga  dikatckan   oleh   Ismail   bin   Ishak,

Muhammad bin Bakir, Abu AI Falj AI Abhari dan semua orang yang
bermadzhab  Maliki  dari  penduduk  Bachdad.  Ini  juga  pendapat  AI
Aura'i, Al~Laits bin Sa'ad,  AI Hasan bin Shalih,  dan Daud bin Ali.

Sebagaimana  ini ].uga merupakan  pendapat  ulama  Bashrah,  dan  ini
adalah shaAz.A Q)enar) dalam pandangan peneliti atsar.

Abu Hanifin berkata, "Jika sesuatu yang najis masuk ke dalam
air, maka ia merusak air itu, baik banyak maupun sedikit, jika temyata
najis  menyebar ke  dalan  air  itu.  Hal  ini  dapat  diketahui,  misalnya

apabila setetes air semi jatuh ke kolan, jika kolan itu bergerak bagian
ujungnya dengan bergeralmya salah satunya, maka semua aimya najis.



Jika gerakan salah satu bagian ujungnya tidak menggerakkan bagian
ujung  yang  lain,  mcka  air  di  bagian  ujung  itu  tidak  najis.  Semua
mengikuti pendapat madzhab Abu Hanifch.

inam Asy-Syafi'i berkata tentang hadits  dun g«//aA,t9°  akan
tetapi  hadits  ini  terdapat  cela  di  dalamnya,  yang  nana  isnad  dan
matannya  berbeda.   Hadits  ini  diriwayatkan  oleh  Abu  Daud,  At-
Tirmidzi,  dan  secara  khusus  Ad-Daraquthni.  Hadits  itu  dimuat  di
dalam bukunya dan dia mengumpulkan j alur periwayatannya.

Ibnu     AI     Arabi     berkata,t9t      "Ad-Daraquthni     dengan

kedudukannya sebagai inam ingin mensahihkan hadits itu, akan tetapi
dia tidak mampu melakukannya."

Abu Amr bin  Abdul Bin berkata,  "Adapun pendapat inam
Asy-Syafi'i tentang hadits gzt//afaz.» adalah pendapat yang lemch dari

sudut  pandang  itu,  dan  hadits  itu juga  tidak  ada  dalani  atsar para
salabat.    Sebab   para   ulama   telch   membahasnya   dengan   cara
mengutipnya, dan karena dua ge.//aA itu hakikat jumlah aimya tidak
ditetapkan  dalam  atsar  maupun  ijma  para  ulama.  Jika  gzf//aA  itu
merupakan batasan yang pasti para ulama wajib membahasnya agar
dapat menetapkan saperti apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW, karena
hal itu termasuk pokok agama dan kewajiban mereka.  Jika memang
hal itu demikian, mereka tidak akan menyia-nyiakannya. Dan, mereka
telah membahas apa yang lebih lemah daripada hal itu.

]9° Hadits dua qz.//aA ini diriwayalkan oleh Abu Daud dalam pembahasan tentang

Thaharah, bab: no.  33, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Thaharah, bab:  50,
An-Nasa`i dalam pembahasan tentang Thaharah, bab: 43, dan dalam masalah air no.
3,  Ibnu  Majah  dalam pembahasan  tentang  Thaharal,  bab:  75,  Ahmad  dalam ,4/
MusHad  (2/23),  Ad-Daraquthni  dalam  Sunan-nya  (1/21,  22).  Adapun mash  hadits
yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Daud,  "Apabila  air  itu  dun  gzl//aA  maha  ia  tidak
teB:nLgin¥fr°ie:Z,jrsal'r(`:/n]7()3./i42o).



Menurut saya (AI Qurthubi), "Tentang apa yang disebutkan
oleh   Ibnu   AI   Mundzir   mengenai   dua   qw//czfe,   seperti   teljadinya

perbedaan   pendapat   dalam   hal   itu   menunjukkan   tidak   adanya
keraguan  tentang  dua  gw//a%  itu  dan  batasannya.  Dalam  Sct73cz7c  4d-

DczrclgcjfA7tz.  dinyatakan,  dari  Hanmad  bin  Zaid,  dari  Ashim  bin  AI

Mundzir, dia berkata, "AI Qilal AI Khawwabi AI Izham, dan Ashim
ini adalah salah satu perawi hadits dua gzt//aA itu".

Dari  pendapat  Ad-Daraquthni  ini  nampak  bahwa  ia  seperti

gz./aa/ fta/.clr, karena konteks hadits tentang isra` , dari Anas bin Malik,
bald:NIa.  "8Ihi  SA:W   bersEtodeL>  "Ketika   aha   dinaikkan   ke   Sidratul

Muntaha   di lcngit ketwjuh, buck bidaranya saperti qilaal hajar dan
dczw7!"}jcz seperfz. fe/I.ngcz ga/.aft .... "I 92 dia lalu menyebutkan hadits itu.

Ibnu  AI  Arabi  berkata,193   "Ulama  kita  bergantung  kepada

hadits   Abu   Sa'id   AI   Khudri   tentang   sumur   Budha'ah,194   dan

diriwayatkan  oleh  An-Nasa`i,  At-Tirmidzi,  Abu  Daud,  dan  lainnya,

dan ia juga merupakan hadits dfacr 'z/yang tidak boleh didahulukan dari

hadits sfoczfez.fe, dan tidak pula dapat ditakwilkan.

Ath-Thusi  AI  Akbar  telah  membalas  permasalchan  ini,  lalu

dia  berkata,  "Sesungguhnya  pendapat  madzhab  yang  paling  mumi
dalam masalah ini adalah madzhab Maliki. Karena sebenamya air itu

suci selama tidak berubah salah satu dari sifatnya, dan tidak ada hadits

dalam  bab   itu  yang  dapat  ditakwilkan  kapadanya.   Adapun  yang
ditakwilkan  kepada  makna  zhahir  AI  Qur`an.  adalah  firman  Allah
SWT,   b`;£J: €~( 9~mt6f,l=j.I;fS  'D&»  Komz.  fztr2f7eha#  dczrz.  /&7€gz.f  czz.r

t92 |R.  AI Bulchari dalam pembahasan tentang  awal penciptaan,  Muslim dalam

Pembahasan  Tentang   Iman,   An-Nasa`i   dalam  pembahasan  tentang   shalat,   dan
Ahmad dalam i4/ Mas#ad (3/149).

193 Lih. 4feham A/ gwr`an!  (3/1420).
]94   Sumur  budha'ah  adalah  sumur  yang  terdapat  di  Madinah,   dan  bidha'ah

dinisbatkan kepada nama seorang wanita.



)/a#g amczJ bersz.fe, ' yaitu  selana tetap  pada si fat-sifatnya.  Jika  salah
satu sifatnya berubch dari aslinya, maka air itu tidak suci lagi, karena

hilangnya salah satu si fat tersebut.

Karena   itu,   ketika   AI   Bukhari,   Imam   hadits   dan   fikih
mendapatkan  khabar  dalan  masalch  itu,  dia  mentakwilkarmya.  Dia
berkata,  "Bab apabila si fat air berubch," dan dia memasukkan hadits
sAaAz.A, "Tidak ada seorang pun yang terluka di jalan Allah dan AIlah

mengetahui  siapa  yang  melukainya  di  jalannya,  kecuali  dia  akan
datang  pada  Hari  Kiamat  dan  lukanya  mengeluarkan  darah,  maka
wama  itu   adalah  wama  darah  dan  bau  itu   adalah  bau  minyck
kesturi.»i95

Rasulullah     SAW     memberitchukan     bchwa     darah     itu
sebagaimana  adanya,  namun  baunya  saperti  minyak  kesturi.  Dalam
hadits ini dijelaskan bahwa, bau itu tidak mengeluarkannya dari si fat
darch. Karena itu, ulama kita berkata, "Jika air itu berubah dengan bau
bangkai pada tapinya, mcka itu tidak men8halangi bolehnya berundhu
darinya. Jika air itu bembah dengan bangkainya, dan bangkai itu ada
di    dalamnya,    maka    ban8kai    itu    membuatnya    najis,    karena

percampurannya.     Sedan9kan     yang     periana,     bangkai     hanya
berdanpingan, sehingga ia tidak merubahnya.

Menurut saya (AI Qurthubi), "Dia juga telah berdalil dengan
sebaliknya,  yaitu bahwa bembahnya bau mengeluarkamya dari  si fat
aslinya.  Adapun  alasan  pendalilan  ini  adalah  bahwa  darah  ketika
baunya berubah menjadi  seperti bau minyak kesturi, maka ia keluar
dari  sifatnya  yang  menjijikkan  dan  najis,  karena  ia  telah  menjadi
minyak kesturi, dan minyak kesturi adalah bagian dari darch kijang.

t95  HR.  Muslim dalam pembahasan tentang  kepemimpinan, hadits  no.  105,  Am-

Nasa`i dalam pembahasan tentang Jihad, bab: no. 27, Malik dalam Jihad, hadits no.
29, dan Ahmad dalam i4/ A41us»ad (2/242).



Demikian juga dengan air apabila berubah baunya. Takwil ini

dinyatakan   oleh  jumhur   fuqaha`   tentang   air.   Pendapat   pertama

dinyatakan    oleh   Abdul    Malik.    Abu    Umar   berkata,    "Mereka
menjadikan hukum itu bagi baunya tanpa warnanya.  Jadi hukumnya
adalah   hukum   baunya,   tetapi   dalilnya   sebaliknya  ketika   mereka
berdalil  dengan  hadits  ini.  Dengan  demikian,  tidak  dapat  dipahami
maknanya  yang   dapat  menenangkan  jiwa,   karena  darah  berbeda
dengan air, dan tidak dapat diqiyaskan kepadanya. Para fuqaha`  (chli

fikih)  tidak membchas hal seperti ini,  dan ulama perlu merasa asing
dengannya dan tidak pula menyulitkannya, melainkan mereka hanya
berhak untuk menjelaskan dan meneran8kan.

Karena  itu,  Allah  mengambil  pebanjian  dari  mereka  agar

menjelaskannya kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Air
tidak menutup kemun8kinan berubah karena najis atau bukan karena
najis.  Jika  ia berubah karena najis,  maka para ulama telah  sepakat
bahwa air itu tidak suci dan tidak pula menyucikan.  Demikian juga
mereka sapakat bahwa jika alr itu berubah bukan karena najis, maka ia
tetap suci saperti aslinya. Namun jumhur fuqaha` berkata, "Bahwa itu
tidak  menyucikan,   kecuali   apabila  berubahnya  karena  debu  dan
tanch."   Apa  yang  mereka   sapakati   adalah  benar   dan   tidak   ada
keraguan serta kesamaran di dalamnya.

Hcempa!.. Air yang berubah karena tempatnya,  saperti garam
dari asam (arse#afe) atan kapur yang mengalir padanya, atau berubch
karena lumut atau darn pohon yang tumbuh di atasnya dan tidak dapat
dihindarkan  darinya,  maka para ulania  sapakat bahwa  air  itu boleh
digunakan  untuk  berwudhu,  karena  hal  itu  sulit  dihindarkan  dan
dipisahkan  darinya.   Ibnu  Wahb  meriwayatkan  dari  Malik  bahwa
menggunakan air yang lainnya lebih utama daripada air yang berubah
tersebut.



jreJz.m¢..  Para ulama kita berkata,  "Makruh hukumnya air liur

orang nasrani dan orang kafir yang kecanduan meminum khamer, dan
memakan hewan pemakan bangkai, seperti anjing dan lainnya.  Orang

yang  telah berwudhu  dengan  air yang bercampur dengan  air  liumya
tidak  apa-apa,   hingga  dia  meyakini  bahwa  itu  najis.   AI  Bukhari

berkata,  "Umar bin Khaththab RA berwudhu dari rumah orang yang
beragana Nasrani."

Sufyan    bin    Uyainah    menyebutkan,     dan    dia    berkata:

Ceritckanlch kepada kami, dari riwayat bin Aslam, dari ayahnya. Dia

berkata:
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"Ketika kami berada di  Syam,  saya datang kepada Umar bin

Khaththab membawa air dan dia berwudhu darinya. Umar lalu
bertanya,   'Dari  mana  kamu  membawa  air  ini?   Aku  tidck

pemah mendapatkan air setawar ini dan air hujan tidak sebaik
ini.'  Dia  ®erawi)  berkata:   'Saya  membawanya  dari  rumah

wanita   tua   yang   beragama   Nasrani   ini.'   Ketika   selesai
berwudhu   Umar   datang   kepadanya,   lalu   berkata,   'Wahai
bunda, masuklah ke dalam agama Islam niscaya kamu selamat.



Allah telch mengutus Muhammad SAW dengan benar.' Perawi
berkata:    Maka   wanita   tua   itupun   menyingkap    penutup
kepalanya.   Temyata   dia   seperti   tumbuhan   yang   berbunga

putih.  Wanita tua itu berkata,  'Aku sudah terlampau tua, dan
sekarang  aku  ingin mati.'  Umar RA  lalu berkata,  'Ya Allah,
saksikanlah! .' 1 96 QR. Ad-Daraquthni)

AI Husein bin Ismail menceritakan kapada kami,  dia berkata:
Ahmad  bin  Ibrahim  AI  Busyanji  menceritakan  kepada  kami,   dia
berkata, "Sufyan menceritakan kepada kami .... " dia lalu menyebutkan
hadits itu.

Diriwayatkan  juga  dari  AI  Husein  bin  Ismail,  dia  berkata,
"Khalid bin Aslam menceritakan kepada kami,  Sufyan menceritakan

kapada kami, dari Zald bin Aslam, dari ayahnya, bahwa Umar bin AI
Khathab  RA  berwudhu  dari  rumah  seorang  wanita  Nasrani  yang
didatanginya.  Umar RA  lalu berkata,  "Wahai  wanita tua,  masuklah
agama Islam .... " Dia lalu menyebutkan hadits itu seperti sebelumnya.

Kee»¢m..  Sedan8kan  anjing  apabila  dia  menjilat  air,  maka
menurut inam Malik, bejana air itu harus dicuci sebanyak tujuh kali
dan tidak boleh dipergunakan untuk menampung air wudhu sekalipun
ia telah disucikan.  Ats-Tsauri berkata,  "Dia boleh berwudhu dari  alr

itu,  lalu  bertayammum."  Pendapat  ini  juga  dikatckan  oleh  Abdul
Malik bin Abdul Aziz dan Muhammad bin Musallamah.

Abu Hanifah berkata, "Anjing itu najis, dan bejana yang aimya
dijilat  oleh  anjing  hendaknya  dicuci,  karena ia najis."  Pendapat  ini

juga dikatakan oleh inam Asy-Syafi'i, Ahmed, dan lshak.

t96 HR. Ad-Daraquthni dalan Sunannya, pelhoahasan tentang Thaharah.



Imam   Malik  membedakan  antara  apa  yang   diperbolehkan

untuk   dipergunakan   dari   bekas  jilatan  anjing  dengan  yang  tidak

diperbolehkan   untuk   digunakan.   Diperbolehkan   untuk   digunakan
menurut madzhabnya, karena ia suci, dan bekas jilatannya tidak najis,
baik pada makanan maupun lainnya.

Namun  demikian,  disunahkan  untuk  menuangkan  air  bekas

jilatannya  agar  lebih  tenang.  Anjing  hutan  dan  anjing piaraan  sama
saja, dan bejana itu dicuci dari bekas jilatannya dalam keadaan apapun
sebanyak  tujuh  kali  dengan  niat  ibadah.  Ini  yang menjadi  pendapat

madzhabnya dan orang-orang yang membantahnya dari kalangan para
sahabatnya ¢engikut).

mnu Wchb menyebutkan, dia berkata: Abdurrahman bin Yazid
bin Aslam menceritakan kepada kami,  dari  ayahnya, dari Atha`,  dari
Abu Hurairah, dia berkata:

LJi= cj, ubgo,

de ;J= itl,3 ,+give,
•«JJ*3

i` I,iJ rfe
ik f; fe

¢Ji; j a-isi . ,a'» lj;
"Rasulullah  SAW  ditanya  tentang  kolam-kolam  yang  berada

antara    Makkah    dan    Madinch,    lalu    ada   yang    berkata,
'Sesungguhnya  anjing-anjing  dan  binatang  buas  mendatangi

kolam-kolan  itu.'  Rasulullah  SAW  kemudian  bersabda,  'Dz.cz

foinatang-binatang itu) mendapatkan apa yang ada di dalam
perutnya  dan  sisanya tetap menjadi minunan dan  suci bagi
fu.f¢'."]97 (HR.  Ad-Daraquthni) hi mash tentang sucinya anjing

dan sucinya air bekas jilatannya.

197 HR. Ad.Daraquthni dalam Sunannya, dari Abu Hurairah, ( I /30).



Dalam Sfo¢%z.fo 4/ Bwfrfeczrz. dinyatakan, dari Ibnu Umar, bchwa

anjing  datang  dan pergi  dalan masjid Rasulullah  SAW,  dan beliau
tidak menyiran sedikit pun karenanya. 1 98

Umar pemah berkata di hadapan para schabat kapada pemilik
kolam yang ditanya oleh Amni bin AI Ash,  "Apakah binatang buas
datang  ke  kolammu?"  Umar  lalu  berkata,  "Wchai  pemilik  kolam,

jangan beritahukan  kepada kami,  karena kani  mendatangi  binatang
buas  dan binatang  buas  mendatangi  kami."t99  (HR.  Malik  dan  Ad-

Daraquthni)  Dan,  dia  tidck  membedakan  antara  binatang  buas  dan
anjing secara unun.

Orang yang menentang masalah ini tidak memiliki dalil untuk

menuangkan  ®aca:  membuang)  air bekas jilatan  anjing,  dan bahwa
hal itu najis. Adapun diperintahkan untuk dituangkan, karena hal itu
lebih   membuat   hati   tenang,   dan   bukan   karena   najisnya,   sebab
meusucikan    dari    kotoran    hukumnya    ma!ndzf b     (sunnah    yang
dianjurkan),  atau  meng`ratkan  perintah  itu  kapada  mereka,  karena
mereka melarang untuk memeliharanya, sebagainana yang dikatakan
oleh Ibnu Umar dan AI Hasan.

Akan tetapi ketika mereka tidak jera dari memelihara anjing,

mereka merasa keberatan karena sedikitnya air yang mereka miliki di

pedalaman,   sehingga  hal  itu  memberatkan  mereka  dan  melarang
memelihara anjing.  Sedangkan perintah untuk mencuci bejana bekas
dijilat  anjing,  maka  ini  sebagai  ibadah  dan bukan karena najisnya,
sebagaimana yang kami sebutkan dengan dua dalil di atas:

t98   |m.   AI   Bukahri   dalan   pembahasan   tentang   Wudhu,   bab:   air   yang

dipergunakan untuk mencuci  rambut manusia...dan  seterusnya  (1/44),  Abu Daud
dalam pembahasan tentang Thaharfu, bab:  no.  137, dan Ahmad dalan 4/ Musnad
(2/L7soL)riR.MaikdaiarnpembahasantentangThaharahbab:airsuciuntllkberwudhu

( 1/23 , 24), dan Ad-Daraquthni dalam Sunamya.



Pe7.fcz77ca!, balhwa mencuci itu telch ditentukan jumlahnya.

KecJwcz,   bahwa   debu  juga  memiliki   peranan   di   dalamnya,

sebagaimana   sabda   Nabi   SAW,   "Da7c   );a#g   frec7e/apcz#   c7z.ca77qpz#

de7!gr#  ffl7cczfa."200  Seandainya karena najis,  niscaya tidak  disebutkan

berapa   kali   jumlah   mencucinya   dan   juga   tanah,   seperti   dalam

menyucikan kencing. Rasulullah SAW telah menjadikan bekas jilatan

kucing itu suci, padahal kucing adalah binatang buas tanpa ada yang

memperdebatkannya,   sebab   ia  menerkam   dan  memakan  bangkai.
Demikian juga dengan anjing dan binatang buas lainnya. Dan, karena
apabila ada mash tentang salah satunya, maka ada mash pada yang lain.

hi merupakan bentuk qiyas yang paling kuat. Hal itu, apabila di sana
tidak   ada   suatu   dalil   pun.   Kani   telah  menyebutkan  mash   yang
menyatakan     kesuciannya,     sehingga     gugurlch     pendapat     yang
memtoaulahnya„ Alhamdulillah.

Jrefzf/.«A..  Hewan  yang  mati  dalam  air  dan  tidak  memiliki

darah,   maka  ia  tidak  membahayakan   air  itu  jika  tidck  merubah
baunya.  Jika  merubch  baunya  dan membusuk,  maka  ia  tidak  boleh
dipergunakan  untuk  berwudhu.  Demikian juga  dengan  hewan  yang
memiliki  darah  mengalir,  seperti  hewan  air,  misalnya ikan hiu,  dan
kodok,   maka  ban8kainya  tidck   merusak   air   itu,   kecuali   apabila
merubah baunya.  Jika baunya bembah dan membusuk,  maka aimya
tidck diperbolehkan  untuk bersuci dan berwudhu. Akan tetapi hal ini
tidak najis menurut inam Malik.

Sedan8kan jika  hewan  itu  memiliki  darah  mengalir,  lalu  ia
mati  di  dalam  air,  mengotori,  dan  tidak  membah  wama,  rasa  dan

2°° HR.  Muslin dalan pembahasan tentang Thaharah, bab: hukum jilatan anjing

(1/235),  dan  diriwayatkan  oleh  Abu  Daud,  An-Nasa`i,   dan  lbnu  Majah  dalam
pelhoahasan tentang Thaharah,  Ad-Darimi dalam pembahasan tentang wudhu,  dan
AhmaddalamA/"#sHad(4/86).



baunya, maka air itu tetap  suci dan menyucikan, baik air itu sedikit
maupun banyak menurut pendapat ulana Madinah.

Sebagian  dari  mereka menyunahkan  untck  menguras  air  itu
agar  jiwanya  merasa  tenang,  dan  mereka  tidak  menetapkan  suatu
batasan  agar tidak  dilanggar.  Mereka memaknihkan penggunaan  air
itu    sebelum    dikuras    aimya    dari    tempat    itu.    Jika    seseorang
mempergunakannya untuk mandi atau wudhu, maka ini diperbolehkan

jika keadaamya tidak seperti yang kami sifati (yaitu berubah wama,
rasa, dan baunya).

Sebagian  sahabat  Imam  Malik  berpendapat  bagi  orang  yang

berwudhu dengan air ini,  sekalipun aimya tidak berubah, hendaknya
dia juga bertayammum. Jadi dia melakukan dua thaharah ini sebagai
sikap hati-hati. Jika dia tidak melakukannya, lalu shalat dengan air itu,
maka shalatnya sah.

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, dari Muhammad bin Sirin,

bahwa seorang negro jatuh ke dalam sumur Zam-zaln -lalu dia mati-
Ibnu  Abbas  lalu  menyuruh  untuk  mengeluarkannya  dan  menguras
aimya.   Perawi  berkata,  "Mereka  kewalahan  mengurasnya  dengan
datangnya  air  dari  sudut  sumur,  lalu  Ibnu  Abbas  menyuruh  untuk
menyurnbatnya  dengan  kain,  hingga  mereka  berhasil  mengurasnya.
Ketika  mereka  mengurasnya,  air  itu  kembali  menyembur  kapada
mereka.w2oi

Diriwayatkan juga dari Ibnu Ath-Thufail bahwa seorang anck
kecil tedatuh ke dalam sumur Zam-zam, lalu air sumur itu dikuras. hi
ada  kemungkinan   karena   air   itu  mengalami   perubchan.   W7:a!//ofow

a,lam.

2°' |R. Ad-Daraquthni dalam Sunannya ( 1/33).



Syu'bah meriwayatkan dari Mughirch, dari Ibrahim, bahwa dia

berkata, "Setiap jiwa yang memiliki darah mengalir, ¢ika mati dalan

air),  maka  aimya  tidck  boleh  dipergunckan  berwudhu,  akan  tetapi
diberi keringanan jika yang mati  di  dalam bejana tempat  air minum
kumbang,    kalajengking,    belalang,    dan   jangkrik,    tidak    apa-apa
diminun aimya. "

Syu'bch   berkata,   "Saya   mengira   dia   telah   menyebutkan
tokek."202 (HR. Ad-Daraquthni).

A1-Husein bin Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata,
"Muhammad bin AI  Walid menceritakan kepada kami,  dia berkata,
"Muhammad  bin   Ja'far  menceritckan  kapada  kami,   dia  berkata,
"Syu'bch menceritakan kepada kami...", dan seterusnya.

jKedeJ¢p¢#.. Mayoritas sahabat dan fuqaha semua tempat serta
semua tabi'in di Hijaz dan iraq belpendapat, bahwa air bekas jilatan

kucing   adalah   suci,   dan  tidak   apa-apa   apabila  digunakan  untuk
berwudhu sementara di dalam air itu terdapat air liumya, sebagaimana

yang  dinyatckan  dalam hadits  Abu  Qatadah yang diriwayatkan oleh
Malik dan lairmya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah tanpa ada perbedaan pendapat
di dalamnya, diriwayatkan juga darn Atha`  bin Abu Rabch, Sa'id bin
AI Musayyab, dan Muhammad bin Sirin, bchwa mereka diperintahkan
untuk menuangkan  air bekas jilatan kucing  dan mencuci  bejananya.
Ini   berbeda   dengan   apa  yang   diriwayatkan   dari   AI   Hasan,   dan
kemungkinan AI Hasan melihat di dalam mulut kucing itu terdapat

sesuatu yang najis, agar kedua riwayat itu sAafez.A darinya.

202 HR. Ad-Daraquthni dalan Sunarmya ( I/33), dari Abu Ath-Thufail.



At-Tirmidzi  berkata  ketika  dia  menyebutkan  hadits  riwayat
Malik,  "Dalam  masalah  itu  terdapat  hadits  dari  Aisych  dan  Abu
Hurairah, dan hadits ini adalah hadits Aa!sa# sAaAz.A. hi juga pendapat

para ulama dari  sahabat Nabi  SAW, para tabi'in dan ulama setelah
mereka,  seperti inam Asy-Syafi'i, haam Ahmad, dan Ishak. Mereka
bexpendapat  bahwa  tidak  mengapa  menggunakan  air  bekas  minum
atau jilatan kucing." Ini adalch pendapat yang paling baik dalani bab
itu.  Iman:I Malik menilai baik hadits ini  dari Ishck bin Abdullah bin

Abu Thalhah,  dan tidak  ada seorang pun yang meriwayatkan dalam
hal itu yang lebih sempuma dari inani Malik.

AI  Hafizh Abu Umar berkata,  "Hujjah itu  diperlukan ketika
teljadi pertikaian,  dan perbedaan pendapat adalch sunah Rasullullah
SAW. Hadits deri Abu Qatadch adalah shahih bahwa dia memiringkan
bejana aimya, hingga seekor kucing meminum darinya.203 (AI Hadits).
Dan  pendapat  ini  dijadikan  sandaran  oleh  para  fuqaha`  di  semua
tempat,  kecuali  Abu  Hanifch  dan  orang  yang  mengatakan  dengan

pendapathya,   yaitu  bahwa   air   liumya   makruh,   dan   orang   yang
berwudhu dari air itu wudhunya sah.

Saya  tidak  mengetahui  suatu  argumentasi  dari  orang  yang
memakruhkan  air  liur kucing  lebih baik  daripada tidak mengetahui
hadits  Abu  Qatadch  dan  mengetahui  hadits  Abu  Hurairch  tentang
anjing,  sementara kucing diqiyaskan kepadanya.  Padahal As-Sunnah
telah  membedckan  antara  keduanya  dalam  masalah  memiliki  nilai
ibadah pada mencuci bejana, dan orang yang dibantah oleh As-Sunnah

203   |R.   Abu   Daud   dalam   penfoahasan   tentang   Thaharah,   bab:   38,   dan

diriwayatkan   juga   oleh   At-Timidzi,   An-Nasa`i,   Ibnu   Majah,   Malik   dalan
pembahasan tentang Thalrarah, Ad-Darimi dalan pembahasan tentang wudhu,  den
Ahmad dalam AJ Mus#a[d (5/296).



harus   dilawan,   dan   apa   yang   bertentangan   dengannya   dibuang.

Semoga Allah memberikan taufiq. "

Di  antara  hujjah  mereka  juga,  apa  yang  diriwayatkan  oleh

Qurrch bin Khalid, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah dari
INato;tot SA;:V\1, bdian bersaltoda, "Pensucian bejana ketiha kucing menjilat

ke  dalamnya  adalah  dicuci  sekali  atou  dua  kali."  Qurraln raig)I, den

hadits ini tidak di-"a7giv '-kan kecuali oleh Qunch bin Khalid. QUITah

adalah perawi yang tsz.ga fa (terpecaya) dan tsabaf.

Menurut saya  (AI  Qurthubi):  Hadits  ini  diriwayatkan oleh
Ad-Daraquthni, dan maJ&»-nya,

Lfj'f
"Pensucian bejana ketiha akying menjtlat ke dalamnya adalah

diouci   sebanyck   dyuh   hali   dan   yang   pertama   dengan
menggunahan   tanah,   sedangkan  jika   dijtlat  hacing   diouci
sekali atau dua hali."204 Qurrch ra|g`I.

Abu Bakar berkata, "Demikian diriwayatkan oleh Abu Ashim
secara  mczrfzf '.  Dan,  diriwayatkan  oleh  lainnya  dari  Qunah,  "Jilatan

anjing,"   mar/w'   (barasal   dari   Rasulullah),   dan   "Jilatan   kucing,"
rna"gw/qanya sampai pada sahabat).

Abu  Shalih  meriwayatkan  dari  Abu  Hurairah,  dia  berkata,
Rasulullah SAW bersabda,

rfeo, * rif d *0, ;, ;Lfy, ri£

204 |R. Ad-Daraquthni dalam Sunan-nya ( 1 /64), dari Abu Hurairah.



"Dicuci  bejana  dari  foekas jilatan)  kucing,  sebagainana  ia

dicuct dart a]ekas jilatan) anjing.""05

Ad-Daraquthni  berkata,  "Hadits  ini  tidak  ditetapkan  secara

m¢rrty'   dan   yang   dihafal   dari   perkataan   Abu   Hurairch   terdapat

perbedaan   pendapat   di   dalamnya.   Mu'anmar   dan   Ibnu   Juraij
menyebutkan,    dari    Ibnu    Thawus,    dari    ayahnya,    bahwa    dia
menyamakan hukum kucing saperti anjing."

Diriwayatkan dari Mujahid, binwa dia berkata tentang bejana

yang dijilat oleh kucing, dia berkata, "Cwcz./aft sebfl#);¢k fw/.#fo ha/I.!2°6
Demikian dikatalkan oleh Ad-Daraquthni.

Jrcsembl.Ja#..  Arir  yang  telah  digunakan  hukumnya  suci, jika

anggota  badan  orang  yang  berwudhu  suci  (dari  najis),  akan  tetapi
imam Malik  dan sekelompok fuqaha`  memakruhkan berwudhu dari
air itu. imam Malik berkata, `Tidak baik bewudhu dengan air itu, dan
saya   tidck   suka   seseorang   berwudhu   dengan   air   itu.   Jika   dia
mempergunakarmya  untuk  melaksanakan  shalat,  maka  saya  tidak
berpendapat  utk  mengulangi  shalat  itu  dan berwudhu  lagi  untuk
shalat yang clan datang."

Abu  Hanifali,  imam  Asy-Syafi'i  dan para  sahabat  keduanya

berkata,  "Tidak diperbolehkan untuk digunakan bersuci  dari hadats,
dan    orang    yang    berwudhu    dengan    air    itu    hendaknya    dia
mengulanginya  lagi,  karena  itu  bukan  air  mutlak,  dan  hendaknya
orang  yang  mendapalkarmya juga bertayanmum,  karena  dia  saperti
orang yang tidak mendapatkan air.

Ashbach bin  AI  Falj  mengatakan  dengan perkataan mereka,

dan ini juga perkataan AI Auza'i, dan mereka berdalil dengan hadits

205 HR. Ad-Daraquthni dalam Sumn-nya ( 1 /68), dari Abu Hurairah.
2°6 HR. Ad-Daraquthni dalam Sunan-nya ( 1/68).



Ash-Shunabihi  yang  diriwayatkan  oleh  Malik  dan  hadits  Amru  bin

Ahbasah yang  diriwayatkan  oleh  Muslim,  dan  atsar lainnya,  mereka

berkata, "Air yang digunakan untuk berwudhu, mcka dosa-dosa keluar

bersamanya,  sehingga  air  itu  wajib  dihindari,  karena  ia  adalch  air
dosa."

Abu Umar berkata, "Ini menurut saya dan ini tentu tidak ada
dalilnya, karena dosa-dosa tidak membuat air najis, karena dosa tidak

berwujud  benda  yang  bisa  bercampur  dengan  air,  1alu  merusaknya,
melainkan makna perkataannya,  'Dosa-dascz  I.fc. fre/#ar bersczmcz czz.r',"

sebagai pemberitahuan balwa wudhu untuk shalat merupakan suatu

perbuatan   yang   dengannya   Allah   menghapuskan   dosa-dosa   dari
hanba-hambanya yang beriman  sebagai rahmat dan keutamaan bagi
mereka."

Abu  Tsaur  dan  Daud  berkata  saperti  perkataan  Malik,  dan
bahwa   wudhu   dengan   air   yang   telah   dipergunakan   hukumnya
diperbolehkan, karena ia adalah air yang suci dan tidak membuat air
itu  mendapatkan  tambahan  sehingga  ia  tetap  menjadi  air  mutlak.
Mereka berdalil dengan ijma para imam atas kesuciannya, jika tidak
ada najis pada anggota badan orang yang berwudhu. Pendapat ini juga
dikatakan oleh Abu Abdullch AI Marwazi Muhammad bin Nashr.

Diriwayatkan   dari   Ali   bin  Abi   Thalib,   Ibnu   Umar,   Abu
Umamah,  Atha`  bin  Abu Rabah,  AI Hasan AI  Bashri,  ch-Nakha'i,
Makhul, dan Az-Zuhri bahwa mereka berkata tentang orang yang lupa
menyapu    kepalanya,    lalu    mendapatkan    air    yang    membasahi

jenggotnya,   "Sesungguhnya  sah   apabila  dia  menyapu  rambutnya
dengan    air    yang    membasahi    jenggotnya."        Mereka    semua
membolehkan berwudhu dengan air yang telah dipergunakan.



Abdussalam  bin   Shalih  meriwayatkan,   "Ishak  bin   Suwaid

menceritakan kepada kami dari AI Ala` bin Ziyad, dari sahabat Nabi

SAW, bahwa Rasulullah SAW keluar kepada mereka pada suatu hari
dan dia telah mandi, tetapi ada sebagian anggota fubuhnya yang tidak
terkena air,  maka kami berkata,  'Wahai Rasulullah, bagian ini tidak
terkena  air.'  Dia temyata berambut panjang yang terurai,  1alu beliau
bersabda untck membasahi dengan ranbutnya yang basah di tempat
itu.»207 in. Ad-Daraquthni.

Abdussalam bin  Shalih berkata,  "hi  lemch dan tidak kuat."
Dan perawi lairmya yang texpercaya meriwayatkannya dari Ishak, dari
AI Ala` secara mursal, dan ini benar.

Menurut  saya  (AI  Qurthubi),  "Perawinya  texpercaya,  dari

Ishck bin Suwald AI Adawi, deri AI Ala` bin Ziyad AI Adawi, bahwa
Rasulullch  SAW  mandi...  Hadits  itu  sebagaimana  yang  disebutkan
oleh Haisyan."

Ibnu    AI    Archi    Oerkata,208     "Masalch    air    yang    telch

dipergunckan   didasarkan  pada  dalil   lain,   yaitu   bahwa   alat  jika
dipergunakan  untuk  sesuatu yang wajib  apakah  dapat  dipergunakan
untck   sesuatu   yang   wajib   lainnya,   atau   tidak?   Maka   larangan
sebaliknya diqiyaskan kepada budck jika dia dapat digunakan urfuk
suatu kewajiban, maka ia tidak dapat terulang untuk digunakan bagi
kewajiban  yang  lain.  Akan  tetapi  perkataan  ini  tidak benar,  karena

pembebasan apabila dilakukan kapada budck mcka itu akan merusak
kewajibannya, maka tidak diperbolehkan untuk membebaskan budak

yang lain. Demikian juga dengan air, jika telch dipergunckan, mcka ia
tidak bisa digunckan untuk anggota badan laimya, karena bendanya

207 HR. Ad-Daraquthni dalam Sunannya (1/110).
208 Lih. 4feham AJ gwr`a!# (3/1418).



telali rusak secara fisik, sebagaimana perbudakan menjadi rusak pada

budak jika telah dibebaskan secara hukum.  Demikianlah,  dan karena

iturenungkanlah!"

jKesep#haft..     Imam    Malik    dan    para    schabatnya    tidak

membedakan  antara  air  yang  dijatuhi  sesuatu  yang najis  dan  antara
najis  yang  datang  kapada  air  itu,  baik  air  itu  kemh  @aca:  kotor)

maupun tidak, sebagaimana sabda Nabi SAW,

jiLr+`jfrfe#*'Lj;c3;;o€#+dy
o4"-J

"Air tidak bisa menjadi najis dengan sesuatu keouali apabila

ia  mendominasinya,  lalu  merubah  rasanya,  atou warnanya,
atoubaunya.»fuo9

Pengikut  madzhab  Syafi'i  membedakan  dan mereka berkata,
``Jika sesuatu yang najis datang ke air, maka air itu najis."

Pendapat ini dipilih oleh Ibnu AI Arabi2L° dan dia berkata, "Di

antara pokok ajaran syariat Islani tentang hukum air bahwa datangnya
najis  kepada  air  bukan  saperti  datangnya  air  kapada  sesuatu  yang
najis, sebagaimana sabda Nabi SAW,

LfJ :-}i g2 :LJ ir+; it # ir +ki
. :ij+ L€ijr i;i t5jL+ dy Lf¢ I:in:

209 in.  Abu Daud dalam pembahasan tentang Thaharah, bab:  tentang apa yang

dinyatakan dalam sumur BwdAai 'aA  (1/18), juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan
lbnu  Majah  dalam  pembahasan  tentang  Thaharah,  An-Nasa`i  dalam pembahasan
tentang  air,  Ahmad  dalan [4/ Mus»ad  (1/225),  dan  disebutkan  oleh  As-Suyuthi
dalam .4/ Jamz. ' A/ Kabz.r dari berbagai riwayat (2/586),  semun dengan lafazh,  "J4z.r
I.fu /I.dck #a/.is demgr# 5'cswafz/ apap##," dan Ad-Daraquthni dengan lafazhnya dalam
S¥#]A/£8}.A/g„r`a#(3/1424).



'Jika salah  seorang dart kalian bangu:in dari tidurnya,  maka

hendaknya dia tidak memasu]ckan tangannya ke dalam bejana

foerisi  air)  hingga  mencucinya  tiga  halt,  karena  dia  tidak
mengetahai  dinanakah  tangannya  berada   (di  walctu  tidur
rna,any.2„

Nabi  SAW  melarang  memasukkan tangan  ke  dalam  air dan

menyul  menyiramkan  air kapadanya.  hi  merupakan  dalil  cerdas
dalam  masalah  ini.  Kalau  bckan  karena  air  itu  digunakan  untuk
menyiram najis -baik banyak maupun sedikit- niscaya air itu tidak
suci.  Dinyatakan  dari  Nabi  SAW  bahwa  beliau  bersabda  tentang
kencing  orang  Arab  badui  di  masjid,  "Sz.ramke#/c!fa  frepadr#);a  s¢fro

ember besar berisi alrl."I"

Syaikh  kami  Abu  AI  Abbas  berkata,  "Mereka juga berdalil
dengan  hadits  dun  gwJ/a4,  lalu  mereka  berkata,  'Jika  air  itu  tidak
mencapai  dua  gwJ/a!ft,  lalu  ia  bercanpur  najis,  maka  air  itu  najis,

sekalipun  tidak  merubdrya.   Jika   air   itu  mencapai   dua  qw/JaA,
sedangkan najisnya  sedikit,  lalu benda yang  najis  itu bisa dibuang,
maka   air   itu   tetap   suci   dan   menghilangkan   najis.   Tetapi   ini
bertentangan, yang mana bercampumya najis dengan air teljadi dalam
dua  ilustrasi,  dan  pembedaan  mereka  dengan  air  yang  disiramkan
kepada najis dan najis yang datang kapada air adalch perbedaan yang
bersifat  ilustratif (sfowwH./tidak  sebenamya)  dan tidak  dibahas  dalam

2L'  FnL.  Muslin dalan pendahasan  tentang  Thaharah  (1/233),  Abu  Daud,  At-

Timridzi,   An-Nasa`i   dalan  pelnbahasan   tentang   Thaharali   Ahmad   dalarn  A/
Munad(212Al).

2'2  HR.  Muslim dalam penhochasan tentang  Thaharah,  ttab:  kewajiban  mencuci

t)ekas kencing dan najis laimya jika ada di masjid, dan disamtung oleh AI Bukhari
dalam pembaliasan tentang wudhu, bab: menyirankan air pada air semi yang ada di
lnasjid,  dan pada pembahasan tentang  etika,  bab:  no.  80.  Juga diriwayatkan  oleh
Malik  dalam  pembahasan  tentang  Thalrarah,  bab:  Riwayat  tentang  kencing  dan
lairmya (1/111,112).



fikih.  Maka masalah itu tidak disebut bagian dari ibadah,  melainkan

termasuk   bab   rasionalisasi   makna,   karena   ia   termasuk   masalah

menghilangkan  najis  dan  hukum-hukumnya.  Kemudian  ini  semua

yang berasal dari mereka dibantali dengan sabda Nabi SAW,

rfe 3f i±j ;¥ e ¢y! ;oL5£ L#.J dy ;uo,

"Air   itu   such   dan   tidak  bisa   dinajishan   dengan   sesuatu

apapun, keouali apabila berabch warna, rasa, dan baunya."2\3

Menurut saya (AI Qurthubi), "Hadits ini diriwayatkan oleh
Ad-Daraquthni,    dari    RIsydin   bin   Sa'ad   Abu   AI   Hajja].,    dari

Mu'awiyali bin  Shalih, dari Rasyid bin Sa'ad, dari Abu Umamch AI

Bahili,  dan  dari  Tsauban,  dari  Nabi  SAW,  dan  di  dalamnya  tidak

disebutkan   warna.   Dia   berkata,   Hadits   itu   tidak   di-mar/ct'-kan
derajatnya oleh selain Risydin bin Sa'ad, dari Mu'awiych bin Shalih,
dan ini tidak kuat.

Bahkan  yang  lebih  darinya untuk  dijadikan  dalil  adalah  apa

yang diriwayatkan oleh Abu Usanch, dari AI Walid bin Katsir, dari
Muhammad bin Ka'ab,  dari Ubaidilllah bin Abdullah bin Rafi'  bin
Khadij,  dari  Abu  Sa'id  AI  Khudri,  dia  berkata:   Seorang  sahabat
berkata, 'Wahal Rasulullah, apakah kani boleh berwudhu din sunur
budha'ah?  Sedan8kan  ia  adalah  sumur  yang  di  dalamnya  dibuang
bekas darah haid, daging anjing, dan berbau busuk?" Rasulullch SAW
lalu bersabda,

;± #J dy :rfe ;uO, ¢.;

2`3m.Ad-DaraquthnidalamSunannya(I/28),dariTsauban.



`Sesungguhnya  air itu suci dan tidak bisa  dinofishan dengan

seswafw  apap##.'2[4  QR.  Abu  Daud,  At-Tirmidzi,  dan  Ad-

Daraquthni, semuanya dengan isnad ini)

Abu  lsa  berkata:   Ini  adalah  %adz.ts  feclscz#.  Hadits  ini  juga

dinilai  baik  oleh  Abu  Usamah,  dan  tidak  ada  seorang  pun  yang
meriwayatkan hadits Abu Sa'id tentang sumur Budha'ch yang lebih
baik  dari   apa  yang   diriwayatkan  oleh  Abu  Usanah.   Hadits   ini
menyatakan  tentang  datangnya  naj, is  kepada  air,  dan  air  itu  telah
dihukumi suci dan menyucikan oleh Nabi SAW.

Abu  Daud  berkata,   'Saya  mendengar  Qutaibah  bin  Sa'id

berkata:  Saya ditanya tentang dalamnya sumur Budha'ah?  Saya lalu
menjawab,  'Aimya lebih banyck di  dalamnya.' Dia berkata,  Hingga

pada  batasan  bawah  perut  yang  ditunbuhi  bulu.'   Saya  bertanya,
Bagainanajikakurang?'Diamenjawab,'Tidaksanpaibatasaurat'.

Abu Daud berkata,  'Saya mengukur sunur Budha'ah dengan
kain yang saya panjangkan dan temyata lebamya enan hasta (1 hasta=
18 Inci). Saya bertanya kepada orang yang membuka pintu kebun itu
dan  dia mengajak  saya masuk,  'Apakch bangunannya  dirunah  dari
sebelunnya?' Dia menjawab, 'Tidak, dan saya melihat air di dalamnya

(di daiam sumur Budha'ah itu) berubah warna. Maka ini menjadi dalil
bagi kami atas apa yang telah kani sebutkan.'

Akan tetapi  Ibnu AI  Aribi2'5  berkata,  'Sumur itu terletck  di

tengah  tanah  yang  berair,  dan  aimya  berubch  karena  tempatnya'."
Wallaahu a 'lam.

2t4  Im.  Abu Daud  dalam penfoahasan tentang Thaharah,  bab:  Riwayat tentang

sunur Budha'ah (1/18), At-Timidzi dalam pembahasan tentang Thaharah, bab: apa
yang dinyatakan bahwa air tidak najis  dengan sesuatu apapun (1/96).  Dia berkata
darinya, ini hadits hasan, dan Ad-Daraquthni dalam Sunamya (1/31), dari Abu Sa'id
Ai Khudri.



IKcscbe/¢s.. Air yang suci dan menyucikan yang diperbolehkan
untuk  digunakan  berwudhu  dan  mencuci  semua  yang  terkena  najis
adalah air yang jemih, saperti air hujan, air sungai, air laut, air mata
air,  dan  air  sumur,  dan  yang  dikenal  oleh  orang-orang  sebagai  air
mutlak  yang  tidak  ditambah  sesuatu  apapun  yang  mencampurinya,
sebagaimana  Allah  menciptakan  air  itu  dalam  keadaan jemih,  dan
wama  tanahnya  tidak  membahayakannya  sebagaimana  yang  telah
kanijelaskan.

Kesimpulan  ini  dibantah  oleh  Abu  Hanifch,  Abdullah  bin
Amm, dan Abdullah bin Umar. Adapun Abu Hanifch membolehkan
berwudhu    dengan    sari    buah    kuma    dalam    peljalanan    dan
membolehkan  menghilan9kan  najis  dengan  setiap  cairan  yang  suci.
Sedan8kan  apabila  dengan  minyak  dan  kuah  sayur,  maka  ada  satu
riwayat   darinya,   yaitu   tidak   diperbolehkan   menghilangkan   najis
dengannya.  Akan  tetapi  para  sahabatnya  berkata,  "Jika  najis  dapat
dihilan8kan    dengarmya    (minyck    dan    kuah    sayur),    maka    ini
diperbolehkan.  Demikian juga menurutnya,  api  dan  sinar  mataliari,
hingga kulit bangkai jika kering di bawah terik matahari, maka ia suci
sekalipun tidck disamak. Demikian juga dengan najis yang ada di atas
tanah,  jika  kering  dengan  sinar  matahari,  maka  ia  membuat  suci
tempat   itu,   yang   diperbolehkan   melaksanakan   shalat   di   atasnya.
Nanun  demikian,  tidak  diperbolehkan  bertayanrmun  dengan  tanah
itu."

Ibnu AI Arabi2]6 berkata, "Ketika AIlah menyifati air itu suci
dengan menurmkannya kapada kita dari langit untuk menyucikan kita
dengannya, maka ini menunjukkan keistimewaarmya. Demikian juga
Rasulullah  SAW  bersabda  kapada  Asma`  binti  Abu  Bakar  Ash-

215 Lil. A4ham AJ gwr`a# (3/1424).
216 Ibid.



Shiddiq,  kedka dia bertanya kapada beliau tentang darah haid yang
telken:a  pck:iran,  'Gosok  dan  kuccklah,  kemudian  bilaslch  dengan
az.r!'2]7 Jadi tidak ada yang menyucikannya selain air, karena itu juga

bisa menghilan8kan bau busuknya.

Najis bukan semata~mata yang dapat dilihat hingga dikatakan

setiap yang telch dihilangkan najisnya, maka telch tercapai tujuannya,
melainkan  najis  adalah  hukum  syariat  yang  telah  ditentukan  oleh
syara'  untuk  disucikan  dengan  air  dan bukan dengan  laimya,  yang
nana hal itu tidak termasuk dalani koridor malmanya. Dan, jika najis
itu telah terkena air, maka hukum najisnya gugur. Najis pada cabang,

jika ia kembali pada yang induk dalan hal gugumya, maka najis yang
cabang juga gugur.  Mahkota As-Sunnah, Dzul kz bin AI Murtadha
Ad-Dabusi menyebutnya/arakfa zl.#a (anak burung hasil zina).

Menurut saya (AI Qurthubi), "Adapun yang dijadikan dalil
dalam penggunaan  sari  buah kurma untuk  menyucikan najis,  maka
hadits-haditsnya lemah dan tidak sedikit pun dapat dijadikan hujjch.
Demikian    disebutkan    oleh    Ad-Daraquthni    dan    dinilai    dha'if.

Sebagaimana dia juga menilai dfoa 'z/ apa yang diriwayatkan dari Ibnu
A:bfoas  dengan  hera;jut  mauqrf  "Sari  buah  karma  bisa  digunahan
berwudha  jiha   tidak   mendapathan   air,"2"   dan   di   dalam  jal"

periwdyatannya  terdapat  Ibnu  Muhanaz2]9  yang  haditsnya  maf"*
(ditinggalkan).

2t7  HR.  Abu  Daud  dalan  pembahasan  tentang  Thaliarah,  bab:  (no.   130),  At-

Tinnidzi  dalam pembahasan  tentang  Thahanh,  bab:  (no.  104),  An-Nasa`i  dalan
pembahasan tentang Thaharah,  184 dan dalan pembahasan tentang Haidh (26), dan
Ad-Darimi dalam pelhoahasan tentang wudhu (105).

2t8 HR. Ad-Daraquthni dalam Sunannya ( i/75), dari Ibnu Abbas.
2'9 Dia  adalch Abdullah bin Muhanar AI Jazari AI Qadhi berstatus  mafrolk dan

terma§uk  dari ulallra'  yang  tujuh  dan wafat pada  nasa  khalifah Abu  Ja'far.  Lih.
Taqrib At-Tahdzib (\1445).



Demikian  juga  apa  yang  diriwayatkan  dari  Ali  bahwa  dia

berkata,  "Tidak  apa-apa  berwudhu  dengan  sari  buch  kurma."220  A|

Hajjaj  dan  Abu  Laila  dfea'z/  Dia juga  menilai  dfea'z/ hadits  Ibnu
Mas'ud,   dan   dia   berkata,   "Ibnu   Luhayyah   menyendiri   dan   dia
haditsnya dfoa! 'z/"

Disebutkan dari Alqamah bin Qais, dia berkata, "Saya berkata

kepada  Abdullah  bin  Mas'ud,  "Apakah  salah  seorang  dari  kalian

menyaksikan  Rasulullch  SAW  pada  suatu  malani  didatangi  oleh

Pemanggil jim?" Dia menjawab, `Tidck."221

Menurut saya (AI Qurthubi), "hi isnadnya sAczAz.A dan tidak

ada   perbedaan   pendapat   tentang   kejujuran   para   perawinya.   At-
Tirmidzi meriwayatkan hadits Ibnu Mas'ud, dia berkata:

.i+` ::=j:; ,=JJ?i,i; g3 \= i±^,3 3;i= a" i:P J;=), J,fl:,,

.ii, fEb3i: :'jj t3j* ;L3 ifa :1: :1ii;

Nabi SAW bertanya kapadaku, '4pa )/a#g a!d¢ da/am ha#fo#g
az.rmzt?'   Saya   menjawab,   'sari   buah   kuma.'   Beliau   lalu

bersabda,  'BwaA  );any  ba!!.*  da#  az.r };any  swcz.'.  Dia  berkata:

Beliau lalu berwudhu darinya.»222

Abu Isa berkata:  Hadits ini diriwayatkan dari Abu Zaid, dari
Abdullah, dari Nabi SAW, dan Abu Daud adalah scorang yang tidak

22° EHL. Ad-Daraquhtni dalam Sunannya ( I/79).
22'  Hadits  Alqamah  diriwayatkan  oleh  Abu  Daud  dalam  pembahasan  tentang

Thaharah, bab:  wudhu dengan sari buch kurma (1/22), dan juga diriwayatkan oleh
[aEyfiR.  Abu  Daud  dalam  pembahasan  tentang  Thaharch  (1/22,  no.  84),  dan

diriwayatkan oleh At-Timidzi dan lbnu Majah dalam pembahasan tentang Thaharah
dan Ahrmd dalam .4/ "as#czd ( 1/402).



diketahui oleh para perawi hadits, Kami tidck mengetahui riwayatnya,
selain hadits ini'.

Sebagian  ulama  bexpendapat  tentang  berwudhu  dengan  sari

buch kurma, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri dan lainnya, "Sari bual
kurma   tidak   boleh   dipergunakan   untuk   berwudhu."   Ini   adalah

pendapat ham Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishak.

Ishak  berkata,  "Jika  seseorang  diuji  dengan  ini,  kemudian

berwudhu dengan sari buah kurma, maka tayammum lebih aku sukai."

Abu  Isa berkata:  Perkataan  orang  yang  mengatakan,  "Tidck

berwudhu dengan sari buah kurma lebih mendekati AI Qur`an dan As-
Sunnah, karena Allah SWT berfiman, L± I:Le?=p lja==i ;a ljlrj }i;
`Lalu hamu tidak memperolch all, maka bertayanunlah dengan tanah

);cz7ig baz.* @ersz.fo/'."223 Permasalahan ini dibahas panjang lebar dalam
kitab-kitab   yang   mengandung   perbedaan   pendapat,   dan   mereka
sengaja bexpegang pada lafazh air sebagaimana yang telah dijelaskan
dalam surch AI Maa`idah.224 WaJJaafrc. a 'Jam.

jKedka beJ¢s.. Ketika Allah SWT berfirman,  €~G g~f£J{6i,C3j;f5
Y5;j3): ..Dan  Kami  t¥runkan  dari  langit  air  yang  amat  bersih,''  dan

jugaberfirman,£,4>fae,"U#fw*me#)"cz.ke#hamw."225sekeiompok
ulama tidak berkomentar tentang air laut, karena ia tidak tunm dari
langit, hingga diriwayatkan dari Abdullah bin Amm secara bersanaan
bahwa dia tidak berwudhu dengan air laut, karena itu adalah api dan
satu tingkatan neraka jahannan. Akan tetapi Nabi SAW menjelaskan

223 Qs. Al Maa`idah [5]: 6.
224 Lid. Tafsir surah AI Maa`idah, ayat 6.
225 Qs. A| Anfaal [8]:  11.



hukumnya, ketika beliau ditanya tentang air laut, "Ia suci aimya dan
halal bangkainya."226 (|R. Ma|ik).

Abu  Isa berkata tentangnya,  "Hadits  ini  Aarsa#  sAczAz.A."  Dan,

inilah pendapat  mayoritas  fuqaha`  dari  para  sahabat  Nabi  SAW,  di

antaranya  Abu  Bakar,  Umar,  dan  Ibnu  Abbas.  Mereka berpendapat
tidck apa-apa tentang air laut.

Sebagian sahabat Nabi SAW memakruhkan berwudhu dengan
air laut,  di  antaranya Ibnu Umar,  dan Abdullch bin Amni. Abdullah
bin Amni berkata, "Itu adalah api."

Abu  Umar  berkata,  "Abu  Isa  At-Tirmidzi  ditanya  tentang
hadits   Malik   ini,   dari   Shafivan   bin   Sulaim,   dia   lalu   berkata,
"Menurutku hadits itu sAaAz.A ,"

Abu Isa berkata kepada AI Bukhari, "Haisyam dikatakan oleh
Ubay bin Barzch, lalu dia berkata, Dia tidak diketahui, melainkan dia
edalah AI Mughirah bin Abu Burdah'."

Abu  Umar  berkata,   "Saya  tidak   mengetahui   ini   dari   AI
Bukhari.  Jika ia sAczAz.A niscaya dia meriwayatkannya dalam kitabnya

yang sAaAz.A menurutnya. Akan tetapi dia tidak  melakukarmya, karena
tidak menilainya sAaAz.A, kecuali pada isnadnya,  dan hadits  ini tidak

dapat  dijadikan  hujjah  oleh  alhli  hadits  dengan  isnadnya.  Namun
menurut    saya,    hadits    ini    sAaAz.A,    karena    para    ulama    ketika

mendapatkannya merekapun menerimanya dan mengamalkannya, dan
tidak  ada  seorang  pun  dari  fuqaha`   yang  menentangnya.  Adapun

226 |R. Abu Daud dalam pembahasan tentang Thaharah, bab: Berwudhu dengan

Air Laut,  At-Tirmidzi dalam pelhoahasan tentang Thaharah,  bab:  Riwayat tentang.
Air Laut bahwa Ia  Suci,  An-Nasa`i dalam pembahasan tentang Thaharah, bab:  Air
Laut, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Thaharah, bab: Berwudhu dengan Air
Laut,   dan   Malik   dalam  pembahasan   tentang   Thaharah,   bab:   Air   Suci   untuk
Berwhhu.



perbedaan pendapat  yang  teljadi  di  antara  mereka tentang  sebagian
maknanya.

Mayoritas  ulama  dan  sekelompok  iman  fatwa  di  berbagai

tempat  telah  sepakat  bahwa  air  laut  itu  suci,   dan  diperbolehkan
berwudhu  dengannya.  Bahkan  tidak  ada  seorang  pun  dari  ulama  di
berbagai  tempat  yang  mencelanya  dan  tidak  terlalu  memperhatikan

hadits tersebut dalam masalah ini.  hi menunjukkan kepadalnu clan
masyhurnya   hadits   itu   bagi   mereka,   di   samping   mereka   juga
mengamalkan  dan  menerimanya.  Dan,  ini  lebih utana bagi  mereka
dari isnad yang secara zhahir sfoczfoz.fe karena malma yang ditolak oleh

beberapa dalil. Semoga Allah memberikan taufiq.

Abu Umar berkata, "Shafivan bin Sulaim, pembantu Humaid
bin Auf Az-Zuhri termasuk penduduk Madinah yang ahli ibadah dan

paling  bertaqwa  kepada  Allah,  banyak  bersedekch,  baik  ketika  dia
memiliki  sedikit  harta  maupun  banyak,  banyak  beranal  dan  takut
kepada Allah. Dia dipanggil dengan panggilan Abu Abdullah, tinggal
di Madinch dan tidak berpindah darinya. Dia wafat di Madinah pada
tahun  132  H.  Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menyebutkan:  Aku
mendengar  ayahku  bertanya  tentang  Shafivan  bin  Sulaim,  1alu  dia

berkata,  'Dia  tsz.qczfe  (texpercaya)  dan  temasuk hamba  Allah  terpilih

dan tokoh umat Islam yang terkemuka. Sedangkan Sa'id bin Salamah,
mcka  dia  tidak  meriwayatkan  darinya  sebagaimana  yang  aku  tahu
kecuali  Shafivan'.   WaJ/aclfow  a '/am."  Apabila  demikian  keadaannya,

mcka dia 77ea/.%ci/ (tidak diketahui) dan tidak dijadikan hujjch haditsnya

menurut mereka semua.

Sedan8kan  AI  Mughirah  bin  Abu  Burdah,  mcka  ada  yang

mengatakan tentangnya,  bchwa dia tidck dikenal di  kalangan ulama
seperti Sa'id bin Salanah.



Ada yang mengatakan, "Dia tidak "a/.few/." Abu Umar berkata,
"AI Mughirch bin Abu Burdah saya dapat namanya dalam Mczgfo¢zz.,

Musa bin Nushair di Maroko. Musa mempergunakannya di atas kuda,

dan   Allah   menaklukkan   negeri   Barbar   untuknya   dan   beberapa

penaklukan lainnya di darat dan di laut.

Diriwayatkan dari Ad-Daraquthni dari selain jalur Malik, dari

Abu Hurairah,  bahwa Rasulullah  SAW bersabda,  '07~cz#g )/any fz.daft

menganggap air lout suci, maka Allah tidck akan menyuciharmya'.Z%]
Dia berkata: Isnadnya %czscz#."

Jrcfl.g¢ bcJ¢s.. Ibnu AI Arabi berkata,228 "Suatu kaum mengira

bahwa  air  sisa  mandi  junub  tidck  diperbolehkan  untuk  digunckan
berwudhu. Pendapat ini tidak benar.

Dinyatakan  dari  Maimunah,  bahwa  dia  berkata,   'Aku  dan
Rasulullah SAW junub, lalu aku mandi dari sumur kecil, dan masih
tersisa  ainya.'   Kemudian  Rasulullah   SAW   datang   untuk  mandi
darinya,  mcka  aku berkata,  'Aku  sudah mandi  darinya.'  Beliau  lalu
bersaltoda, ' Sesungguhnya air itu tidak mengandung najis -atou -air
itutidakmdyadijunubl."Ow

Abu  Umar  berkata,  "Dalam  masalah  ini  terdapat  beberapa
atsar yang mar/ct ' tentang larangan   berwudhu dari sisa air istri, dan
sebagiannya   menambch   pada   sebagian   yang   lain,    akan   tetapi
keduanya diperbolehkan menciduk air itu semuanya."

227 ER. Ad-Daraquthni dalam Sunannya ( 1/36), dari Abu Hurairah.

1?_  Lib. Al.kam AI Qur`an (311422).229  HR.  Abu  Daud  dalam  pembahasan  tentang  Thaharah,  bab:  Air  itu  tidak

Menjadi  Junub  (I/19),  At-Timridzi dalam pembahasan tentang  Thaharah, bab:  48,
dan lbnu Majah dalam pembahasan tentang Thaharah, bab: 33 .



Sekelompok ulama berkata, "Tidck diperbolehkan suami dan
istri  menciduk  air  dalam  satu  bejana,  karena  masing-masing  dari

keduanya berwudhu dari sisa lairmya @ukan sisa aimya sendiri)."

Ulama yang lain berkata, "Adapun hal itu dimaknihkan karena
ketika  istri  mandi  dari  bejana  itu  sendirian,  maka  suaminya  akan
berwudhu   setelahnya  dari   sisa  air  yang  telah   dipergunckan  oleh

istrinya." Masing-masing dari mereka meriwayakan suatu atsar untuk

menguatkan p endap atnya.

Sedangkan menurut mayoritas ulama dan sekelompok fuqaha`

di berbagai tempat, bahwa tidak apa-apa suami berwudhu dari sisa air

yang dipergunakan mandi junub oleh istrinya dan juga tidak apa-apa
bagi  istri  berwudhu  dari  air  sisa  mandi junub  suaninya,  baik  istri
mandi    sendirian    dari   bejana   itu,    maupun   tidak.    Atsar   yang
meriwayatkan hal seperti ini sangat banyak dan sAczAz.A.

Adapun menurut kami, air tidak najis dengan sesuatu kecuali

apabila najis itu tampak atau mendominasinya. Karena itu, kita tidak
perlu  menyibukkan  diri  dengan  sesuatu yang tidak sfaafaz.%  dari  atsar
dan perkataan ulana. Hanya Allah-lch tempat meminta pertolongan.

At-Tirmidzi   meriwayatkan   dari   Ibnu   Abbas,   dia   berkata,
"Maimunah menceritakan kepadaku, dia berkata: j4ha da" Jtasw/#//czfe

SAWmandikarenajunubdalamsatubejana."Z3°

At-Tirmidzi  berkata,  "hi  hadits  hasan  sfeczfoz.fa."  AI  Bulchari

meriwayatkan dari Aisyah,  dia berkata, "Aku dan Nabi  SAW mandi
dari  satu  bejana  yang  disebut  AI  Faraq."231  Dalam  Shahih  Muslim

230   HR. At-Timridzi dalam pembahasan tentang Thaharah, bab:  Riwayat tentang

wudhu Suanri dan Istri dari Satu Bejana (1/91). Dia berkata tentangnya, "Ini hadits
hasan shahih ."

23] .4J Farag adalah ukuran yang memat hingga  16 r[.fw, yaitu  12 mwd, atau tiga

.4adAa ' menurut penduduk Hijaz. Lih. ]4»-IVz.Aa)/aA (3/437).



dinyatakan, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW mandi dari sisa
airmandijunubMaimunah.»232

At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata:

Sebagian  istri  Nabi  SAW  mandi  dari  sumur  kecil,  1alu  Rasulullah
SAW    ingin   berwudhu    darinya,    dan    istrinya   berkata,    "WraAaz.

Rasulullah,  aku junub." Behia;xl lzLhi bersalode, ``Sesungguhnya air itu

fz.da!fr me#/.adz. /.w#wb."233  Dia berkata,  "Ihi  hadits  hasan sfoafaz.fo,"  dan

ini juga perkataan Sufyan Ats-Tsauri, Malik, dan Asy-Syafi'i.

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Umrch, dari Aisych RA, dia

berkata, "Aku dan Nabi SAW berwudhu dari satu bejana, dan air itu
telah terkena jilatan  anjing  sebelumnya."234  Dia berkata,  "hi hadits
hasan  sAaAz.A."  Diriwayatkan juga  dari  seorang  laki-lald  dari  Bani

Ghifar, dia berkata,

;fj|o, j# I:a; g i3 # &i jfa &1 J*J ji;`_            -,                       `                                                     ,

"Rasulullah   SAW   melarang   (memakal)   sisa   air   bersuci

istri."235

Dalam bal] ini juga dinwayatkan dari Abdu||ah bin sa|jis,236
"Sebagian fuqaha`  memakruhkan sisa air istri yang digunakan untuk

bersuci," dan ini adalah perkataan Ahmad dan Ishak.

232 ||R A| Bukhari dalan pembahasan tentang mandi, Muslim dalan pelhoahasan

tentang   Haidh,   hadits   no.   4,   41,   Abu   Daud,   An-Nasa`L   dan   Malik   dalan
pelhoahasan tentang Thalaral) serta Ad-Darimi dalan pelhoahasan tentang wudhu,
danAhmaddalami4J"us#ad(6/37).

233 |m At.Timridzi dalan pembahasan tentang Thaharah ( I/94, no. 65).
234 |m. Ad.Daraquthni dalam Sunannya ( 1/69).

::Z#d(lil/fu3)binSa|jisAIMazni,sekrfuBaniMalchapm,AIBukharidanlbnu

Hayyan berkata,  "Dia merfuliki riwayat sAaAz.A  dan dia memiliki hadits  dari Nabi
SAWyangdiriwayatkanolehMuslindanlainnya.Lib.AJJs4aba4(2/315,316).



jKeexp¢f  beJas..  Ad-Daraquthni  meriwayatkan  dari  Zaid  bin

Aslam, pembantu Umar bin Khaththab, bahwa Umar bin Khaththab
memanaskan  air  untuk  dirinya  di  bejana  terbuat  dari  tembaga  dan
mandi dengarmya."237 Dia berkata, "hi isnadnya sfoclfaz.fo."

Diriwayatkan dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW
datang kepadaku, dan aku telah memanaskan air dari sinar matchari,

1alu beliau bersabda,

Lr4roi 'j,jj!; ij¢¢ ;ifr i: rig 'y
"Jangan hamu lakukan itu wahai Humaira` ®anggivlan urfuk

AIsryah:), harena itu ahan menyebabkan |epra."L38

Hadits    ini    diriwayatkan    oleh    Khalid    bin    lsma'il    AI

Makhzuni,239 dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisych, dan
dia  7"¢frofa.  Dan, juga  diriwayatkan  oleh  Amni bin  Muhammad  AI
A'syam,240  dari  Falih  Az-Zuhri,  dari  Urwch,  darn  Aisyah,  dan  dia

haditsnya  mungkar,  dan  lainny; -tidak  meriwayatkannya  dari  Falih,
dan  tidak sfaczfa!.A  dari  Az-Zuhri.  Demikian yang  dikatakan  oleh Ad-

Daraquhtni.

jre/I.m¢  beJ¢s..  Setiap  bejana  yang  suci  diperbolehkan  untuk

berwudhu darinya, kecuali bejana terbuat dari emas dan perak, karena
Nabi SAW melarang mempergunakan keduanya untuk itu, disebabkan
sikap ini menyerupai perbuatan orang asing dan sombong, dan bukan
karena keduanya najis.  Orang yang berwudhu  dari  emas  dan perak,

237 HR. Ad-Daraquthni dalam Sunannya ( 1 /37).
238 |bid (1138).
239 Kha|id bin |smail AI Makhzumi AI Madani,  dia berkata,  "Ibnu Adi berkata:

Dt24geL=.`=t.irT#,£i"A:%uAg'h#a32n%dfi_DAad;3qhuut;anif.?;1(/13/g2):4).



wudhunya  sfe¢fe!.A,  akan  tetapi  dia berdosa  dengan  mempergunakan

keduanya.

Ada  yang  mengatakan,   "Wudhu`nya  tidak   sah   dari   salah
satunya."  Akan  tetapi  pendapat kedua  lebih banyak.  Demikian yang

dikatakan  oleh  Abu  Umar.  Setiap  kulit  yang  telah  disamck  boleh

digunakan  untuk berwudhu,  demikian juga  dengan  lainnya.  Namun
hoam  Malik memakruhkan berwudhu  dari  bejana yang terbuat dari
kulit  bangkai  setelah  disanak,  tetapi  ini  masih  menjadi  perbedaan

Pendapat, sebagaimana yang telah dij elaskan dalan surah An-Nah|.241

Firman AIlah :

©S;=€§±,,6ij\=£i~tai\:.,,a;3i5€;;€ir;c,4>c±:;±j,
C`Agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati,

dan agar Kqmi memberi mi,num dengan air itu sebagiar. besar dart
makhluk Kami, bir.atang-binatang ternak dan manusia yang

bd[ny«k " (Qs. AI Furqaan [25] : 49)

Firman  AI+ah  SV\TT,   ±>€±fS  "Agar  Kami  in?nghidupkan
de#grn az.r z.f", " maksudnya adalah, dengan air hujan €;S €iif "Ivegerz.

/fa„aA/ ytz»g mczfz., " maksudnya,  gersang  dan tidak dapat ditumbuhi
oleh   tananan.   Ka'ab   berkata,   "Hujan   adalal   roh   bumi,   yang

¥#Laen:I:::#::7dka¥Lun:;,bAaL,La¥:ne::eT,ana,dr:::=
Demikian dikatakan oleh Az-Zuj aj .

24' Lib. Tafsir ayat 80 dari surah An-Nahl.



Ada   yang   mengatakan,    "Yang   dimcksud   negeri    adalali

tempat.„

£=ejij     adalah    gz.r¢`¢%    umum    dengan    dfaa!mm¢fe    #w#.

Sedangkan  Umar  bin  Khaththab,  Ashim,  dan  AI  A'masy membaca
sebagaimana yang diriwayatkan oleh AI Mufadhdhal  dari keduanya,

;:j:L`,242 dengan fathah huruf #WJ®.

S;= 8t,6ij \=±:i ~[a; \L,  "Sebczgz.¢»   besar  dcz7.I.   makft/«k
Kami,    binatang-binatang   ternak   dan   manusia. yang   banyak,"
maksudnya adalch, manusia yang banyak dan  €r,6ij kata tunggalnya
adalah I.#sz.){);w7c , seperti j amck a/ gw7.qwwr-gclraarz.z.7~-go7~aa7'z.rcz dalan

perkataan AI Akhfasy dan AI Mubarrad serta salah satu perkataan AI
Farra`.243  Dia  memiliki  pendapat  lain,  yaitu  kata  tunggalnya  adalah

I.#saczH, kemudian 73w# diganti dengan );cz `, lalu kamu katakan, a7!aasz.,

yang   asalnya  cz#¢czsz.I.7!,   seperti  sz.rfeaa7!   dan  sczraa%z.I.7c,   b#sfocz#   dan

basczczfz.I.7!,   maka   mereka   menjadikan  )/cz`   sebagai   ganti   dari   #w7!.

Dengan  demikian  bisa jadi  dibaca  sa7.aa fez.  dan  basf¢cz#z.,  tidak  ada

bedanya antara keduanya.

AI  Farra`  berkata,  "Boleh juga dibaca cz#aczsz. dengan takhfiif

);a `  yang  terletck  antara  /cz" ¢ 'z./  dan  `4!z.J® ¢ 'z./-nya,  saperti  ga!raczgz.I.r
danqaraaqir.

Allah   SWT   berfirman,    S;i   dan   tidak   mengatakan,

bhais;Z±:":epke::nag;I/faifia¥3q::¢¥S:¥eanhaT„t#A::noy„aty¥„=
sebalk-baiknya.nun

242   g|.ra! `czfa  ini  disebutkan  oleh  Ibnu  Athiyyah  dalam  A/  A4wAarrar  .4J  Wajie

(]Z`32i)in.„aia„z.A/gwr`a#(2/269).

244 Qs. An-Nisaa`  [4]:  69.



Firman Allah:

©b';£±{ju,+,at:£±=i6:5!rfe~#;'£j;fa`j
"Dan sesungguhnya Kami telah mempergilirkan hujan itu di anlara

manusia supaya mereka mengunbil pelajaran (daripedanya) ; maha
kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkwi (nikmat)."

(Qs. AI Furqaan [25]:50)

Firman Allah SWT, *; ';;:i;: Ja'j  "Da# ses««ggzfAnya Ka!mz.
telch   mermpergilirkan   hajan   itu   di   antara   manusia,"   yckn:1   AI

Qur`an,245 dan ini telch disebutkan di awal surah. Fiman Allah SWT,
:>f fIr^ '§S GS SSif e  "Maha  Suci  Allah  yang  telah  menurunkan -AI

F¥_=T?n,.(!aitu AI Qur`an), " den frman-Nya,,  j=fiS sij}iif
i,'.~J=:.I.3="Sesungguhnyadiatelahmenyesatka;ak];d;ri-hlQur`an
ke.tikaAIQ¥r`antelahdatangkepadaku,"danfroaINys,l'i±.\9'3:g\
y:gr"dTrhE==£%%A'rhi;n=,#%ie%\f%.
"Supaya    mereka    menganbil    pelajaran    (daripadanya);     maka

kebanyahan  manusia  itv  tidak mow kecueli  mengingkari  (hiknut),"
maksudnya  adalah,  sebagai  pengingkaran  terhadap  AI  Qur`an  dan
mendustakannya.

Ada  yang  mengatakan,  fr¥ '£j; ffij  "Da»  see"»gg«A»ya
Kant  _te!ah  mempergilirkan  hajan  itu  di  antara  manusia,''  yedrfu
hujan.246 Diriwayatkan dari  mnu Abbas  dan Ibnu Mas'ud, bahwa ia

tidck  umum  untuk  dinyatckan  lebih  dari  hu].an  dari  setahun,  akan
tetapi  Allah  mempergilirkannya  sekehendak-Nya.  Mcka jika  Allah

245PondapatinidisebutlranolehAIMawardidalamtafsinya(3/160).
2as  Ibid.



menambch hujan bagi suatu kaum bukan berarti menguranginya dari
kaum yang lain. hilah malma mempergilirkan.

Ada   yang   mengatakan,   ffi'. ';±:i;:   artinya   mempergilirkan
hujan deras, rintik-rintik, gerimis, dan yang terus-menerus."

AI   Jauhari   berkata,247   "4r-Jtz.foclam   artinya   cz/   czmffecz¢r   cz/

/a)ryz.7®aA (huj an rintik-rintik). "

Ada yang mengatakan, "Menggilirkannya artinya memberikan
manfaat  yang  banyak  dengan  hujan  untuk  minum  dan  mengairi
tanaman, bersuci, mengairi kebun, mandi, dan semacamnya."

b'J±j}ur,6fji=`t6S •r±,`` Supaya mereha menganbil

pelajaran  (daripadanya);  maka  kebanyckan  manusia  itu  tidck mow
fecwcz/I.    me7cgz.#gfacz7~z.    /#z.fucclf/. "    Ikrimah   berkata,    "Ini    perkataan

mereka tentang hujan, kami  diturunkan hujan dengan sebab bintang
anu."

An-Nuhas    berkata,248    "Kani    tidak    mengetahui    adanya

perbedaan pendapat antara ahli tafsir, bahwa kekufuran di sini adalah
perkataan mereka, 'Kami diturunkan hujan dengan sebab bintang anu
dan  anu,'  sejalan dengan itu  adalah perbuatan  ahli  #wjclm  (astrolog),

yang mengatakan sebab tunmyan hujan lantaran bintang anu dan anu,
ini adalah bentuk kekafiran.

Rabi'  bin  Shabih  meriwayatkan,  dia  berkata,  "Orang-orang

diturunkan  hujan  pada  masa  Rasulullah  SAW  pada  suatu  malam.
Keesokan   paginya,   Nabi   SAW   bersabda,   'Orczng-oraHg   czda   dcfcz

kelompok dalam hal itu; yang bersyu:kur dan yang kufur. Adapun yang

bersyukur,  maha dia memdyi Allah atas  hujan-Nya.  Sedangkan yang

T_Ash-Shihhah(S11939).2" Lih. I+a6 AJ 0%r `c}n (3/163,164).



krfur, maka dia berkata, kant ditununkan hajan dengan sebab bintang
a#w   da#   a#w."249   Hadits   ini   disapakati   ke-sAafa!.fo-annya   dengan

malmanya dan clan dijelaskan dalan surah AI Wanqi'ah, I.»s);a! ,4//CZA.

Diriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW, bahwa
bdizmbersatoJtoda, "Tidak ada setahun yang lebth banyak hlyannya dari
daerch lain, akan tetapi apabila suatu koum melalou]can kemaksiatan,
mcka  AIlch  akan  mempergilirkan  hajan  itu  kepada  selain  mereka.
Apabila    mereka    senna    berbuat    maksiat,    maka    Allah    ahan
mempergilirkannya ke padang pasir dan lout."

Ada  yang  mengatakan,   "Pengalihan  hujan  atau  gilirarmya
tergantung  kepada  angin,"  dan  ini  telah  dijelaskan  dalann  surah  AI

Baqarah.250

Hamzah   dan   AI   Kisa`i   membacanya,   /I.)/a[dzkzfrww   untuk

meringankan Dz&/ dalan penyebutannya,251 dan lainnya membacanya
m#tsczgga/ dari  af-fndz&fafafr,  atau  supaya mereka mengingat nikmat

Allah  den mengetahui bahwa orang yang  diberi  nikmat hujan tidak
boleh  diingkari.  Jadi  af-fczdzckhafr dekat daripada adz-dzz.fr,  padahal
af-fzzdeakhafr   identik   dengan   apa   yang  jauh   dari   hati,   sehingga
memerlukan beban dalam af-fadzafakz.r.

249   in.   Muslim  dengan  nraknanya   dalan  pembahasan  tentang   nnan,   Bab:

Penjelasan Kufumya Orang yang Mengatakan kami Dit`mmkan hujan dengan sebab
tinasquLgin=Ta(fi:/ir8i#.64darisulAIBaqarch.

25' gir¢ `a4 ini mwfawatr.r, sebagaimana dalam ragrl.a A#-Ivas}y hal.  134.



Firman Allah:

693if=j-teS#©S}€,€jJ=j,C±'Gi3j'|`pr
©4±\€qE>£,ch,firi3

`` D an andaikata Kuni menghendahi, benar-benarlah Kant utus

pada tiap-tiap negeri seorang yang memberi peringatan (rasul).
Maka janganlah kunu mengikuti orang-orang kafir, dan

berjthedlah terhadap mereka dengan AI Qur`an dengan jihad yang
bes¢r. " (Qs. AI Furqaan [25]: 51-52)

Firman   Allah   SWT,   £+€,j±jJ=c3~C=]'l±;j'p|`p'   "D&»
andaihata Kami menghendahi, benar-benarlah Kant utus pada tiap-
tiap  negeri  seorang yang  memberi  peringatan  (rasul),"  Tneds;ndnya.

adalch,     rasul    yang    memberikan    peringatan    kepada    mereka,
sebagaimana    Kami    bagi-bagikan    hujan    untuk    meringankanmu

memikul  tugas  kenabian,  akan  tetapi  Kami  tidak  akan  melakukan,
melainkan  Kami  jadikan  kamu  sebagai  pemberi  peringatan  kepada
setiap orang agar derajatmu terangkat, maka syukurilah nikmat Allah
kapadamu.

<J±±±ffi c±Siis "Maha janganlah hamu mengikuti orang-
orcz7cg   fro/r, "   maksudnya   adalah,   dalan   apa   yang   mereka   ajak
kepadanu   untuk   menyembah   tuhan   mercka.1,al, firij    "Da»
berjihadlah terhadap mereka dengan AI Qprr`an."

Ibnu Abbas berkata, "Dengan A| Qur`an."252

Ibnu Zaid berkata, "Dengan Islam."253

252PendapatinidisebutkanolehAIMawardidalamtafsimya(3/160).
2.53  Ibid.



Ada yang mengatakan, "Dengan pedang." Tetapi ini jauh dari
kebenaran,  karena  surch  ini  diturunkan  di  Makkah  sebelum  adanya

perintah untuk bexperang.  S= `€\= "DengrH /.I.fead );a#g besor, ''
tanpa merasa lelah.

Firman AIIah :

c¥;#j#c:t£:a,iifjgS€i;`ri,jH.t'g+'Of,fitjij
©eeJfajGJi;

`` Dan Dialah yang membiarkan dua laut mengdir (berdampingan) ;

yang ini tower lagi segar dan yang lain asia lagi pahit, dan Dia
jadikan aritara keduanya dinding dan batas yang menghalangL"

(Qs. AI Furqaan [25]: 53)

Firman  Allah  SWT,  i#.t`g+' c€g{jij  "Dan  Dz.a[/aA );¢»g
membiarkan  dua  laut  mengalir  foerdampingan). "  A:Vat ±ni kJe"bdii
menyebutkan nikmat-nikmat  itu.  'e+' berdanpingan  dan bercampur.
Mujahid  berkata,  "Keduanya  bertemu  dan  salah  satunya  mencapai

yang lai-ya."
mnu   Arafich   berkata,   i5S€j.t'e|;L'   atau   bercampur   karena

keduanya   bertemu.   Ada   yang   mengatakan,   "Mclra/.offow   apabila

mencampurinya." Mara/.a ad-dz.I.» wa/ czmr",  artinya bercampur,254 di

b=:::::=Pkeeltifmk:auAbL;¥u.:2¥T'  gr€32f ~j  "Mcka  mereka

Z5`Lihat45fr-Sfr!.ftAafr(I/341),dan"a'a„i.karyaAn-Nuhas(5/36).
255 Qs. Qaaf [50]: 5.



Di   antaranya  juga  sabda  Nabi   SAW  kepada  Abdullah  bin

Amru bin AI Ash,

`j?Ljj *L<Gi oLf i *3j# ot=,; Le'

+ di,i '+ ±i 'Lj± Li: .ftyfei i;
-i  :i=;  `iL`u, ±J;I> ::JJ;`;  `±J:;;; i;jo`  :,Jl: ?,jJ,:l;  &„

;i ±1:i is3 c±1=Jf ;i *GT ±J:I;i ¢:;:j£ a is3 cL3,L€
_,

.£lj'
"Jika  hamu  melihat  manusia,  janji-janji  mereha  bercc[mpur

dan amanah mereka menjadi diremehkan,  dan mereka begini
c7a7z  begz.7€z.... "  1alu  beliau  menyela-nyela jari-I.arinya  dan  aku

bertanya kepada beliau, "Apa yang aku lakukan pada saat itu?
Allah  menjadikanku  tebusan bagimu!"  Rasulullah  SAW  lalu

bersato;toda,  "Tetaplah   ka:mu   di   rumahrrm,  jagalah   lisanmu,

lakukan  apa yang  kamu ketchui,  tinggalhan  apa yang kamu
ingkari,   uruslch  urusanmu  sendiri  dan  tinggalkan  urusan
c{"atm./. "256 (HR. An-Nasa`i, Abu Daud, dan lainnya)

AI  Azhari  berkata,  ",c;i;;=j.{'e;;;' artinya membiarkan  dua  laut
•Trfu." Drk;ataken, C`Marajtw ad-daabah  artinya. idza  lchallaitwha tar 'aa

(apabila aku membiarkannya mengemba|a).257

Tsa'1ab  berkata,   "4/  A4lcz7.a/!/.  artinya  cz/  zj.rczcz`   (mengalirkan).

Maka firman Allali SWT,  ,i;;;=j.t`g;;;' artinya mengalirkan kedua laut
itu.

256  |R.  Abu  Daud,  dalam pembahasan tentang  fitnah,  bab:  no.  17,  Ibnu Majah

dalam fitnah, bab: no.  10, dan Ahmad dalam ,4/ iwl#sHczd (2/162).
257 Lih. .4sfe_sfez.fafeafa  ( I/341 ),  dan A4cz 'cz#z. jin-Nuhas (5/3).



AI Akhfasy berkata,  "Suatu kaum berkata, amra/.cz ¢/ bczfera!z.#

seperti "a[ra/I.a, /c! 'clJa,  dan a/I 'a!/a  sama maknanya."258  8S €j; |fa
"yong  I.#J.  fclwar  /clgr.  segrr, "  maksudnya  adalch,  manis  dan  sangat

Segar.   #c=fJ&~ \ifj  "DCI#  }Ja#g  /aJ.in  asz'#   /agz.  pafoz.f, "  maksudnya

adalah, mengandung rasa asin dan pahit.  Diriwayatkan dari Thalhch,
bahwa dia membaca, a+; Ii£3 dengan/&ffo¢fe mz.in dan kasrch lam.259

gfi.CS.ife:i   C`Dan-  Dia   jadikan    antara   keduanya    dinding,"
maksudnya     adalah,     pembatas     sehingga     salah     satunya    tidak

mengalahkan yang lairmya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam
suralh     AI-Rahman,      QC3±'.Yf 'ifi;TC#;©¢C#'#-a-ti|'     "Dz.a
membiarkan dua loutan mengalir yang kedunnya kemudi;n bertemu,
antara  k€qranya  ada  batas  yang  tidak.dilampoui  oleh  masing-
ma!s!.ng. "  Dan,  juga  berfiman,   £;Zj±p`  "Da#  Gafaf  );a%g
"engfea/o#gz., "   mcksudnya   adalch,   pembatas   yang   menghalangi
bercampumya  keduanya.  Jadi  a/  ba%akfa  adalah  batas,  dan  a/  Az/.r

adalah pen8halang.

AI  Hasan  berkata,  "Yalmi  laut  Persia  dan  laut  Romawi."261
mnu  Abbas  dan  Ibnu  Jubair  berkata,  "Yakni  laut  langit  dan  laut
buni.»262

Ibnu Abbas berkata, "Kedua laut itu bertemu setiap tahun dan
antara keduanya terdapat pembatas, den JZ;g±;;+?' penghalang yang
menghalangi  agar air  asin ini  tidak menjadi  tawar,  atau yang tawar
menj adi asin.

258  Ibid.
259

Jinni dalam AJ "usJaAa!b (2/124), dan Thu Athiyyah dalam 4J~"kfrarrar ,4J Wa/.j2
_   \r ---,,  _-__

([!613£):af:¥u#]oi[e9h-2A°iMawardidrhafafsmya(3/161)

2S2 Ibid.

gz.ra `aA  ini disebutlcan oleh An-Nulias dalam "a 'a#!. .4/ g#r `a# (5/37),  Ibnu
1     I                     ,  ,     I,                  ,        ,        `_   ._   _    --           _



Firman Allah:

©£ja;€u'6g.ji€jS,'ffiji{9~fft6£a£G,tlftjf5
``Dan Dia ®ula) yang menciptakan manusia do[ri air, lalu Dia

jadikan mareusia irfu (pureya) keturunan dan mushaharah dan
¢d¢J¢ft rwdraHmw A4larfe¢ jKwusflL " (Qs. AI Furqaan [25] : 54)

Dalam ayat ini dibahas dua masalch:

Perfoma.. Fiman Allah SWT,  j£{ g~fffa3Si c;,jitj|3  "Dam
Dia (pula) yang menciptahan manusia dari air, " "cksndnya. aldalalL,
menciptalkannya    dari    air    mani    manusia.    ,';{=£    "£a/«    Dz.a

/.&dz.ha»„)/a, " maksudnya adalch, menjadikan   manusia itu  jJ±j S
" ®unya) keturunan dan mushaharah. "

Ada  yang  mengatakan,   g~L!'fft!  "Darz.  az.r, "  sebagai  isyarat
kapada  asal  penciptaannya bchwa setiap  yang hidup  adalah tercipta
dari  air.  Dalam ayat ini terdapat banyak nikmat yang diberikan oiah
Allah kapada manusia setelah mereka diciptakan dari tidak ada, dan

peringatan untuk mengambil pelajaran dari hal itu.

iKcd«a..  Firman  Allah  SWT,   £j{±j S,'J{#£  "Ja/„  Dz.a
jadikan manusia itv ®unya) keturunan dan mushaharah. " K!eidrm]rmn
dan  mzASAaAaraA  adalah  dua malma yang  umum  bagi  setiap  kerabat

antara sesama anak Adam.

Ibnu   AI   Arabi   berkata,263   `Nasab   aceturman)   merupakan

percanpuran air mani  antara laki-1aki  (suani) dan perempuan (istri)
sesuai  dengan  aturan  syara'.  Jika  tercipta  dari  air  hasil  hubungan

mcksiat, maka dia adalah makhluk secara mutlak dan tidak menjadi

263 Lih. j4Afam zlJ gwr`an (3/1426).

eB



ketunman. Karena itu, ia tidak termasuk di bawch firman Allah SWT,
rjt,  ±HEJE] i±zass€;;:£      'IItharamkan      atas      karm
(mengawini)  {bu-tbunu;  anak-anakmu  yang  perempuan',  (Qs.  Am
Nisaa` [4]: 23) maksudnya adalal, anak perempuannya dari hasil zina,
karena ia bukan analmya menurut satu pendapat yang paling sAaAz.A

dari  dua pendapat ulania madzhab Maliki.  Jika tidak ada hubungan
nasab  secara  syara',  mcka  tidck  ada  hubungan  meASAaAaraA  juga

seeara gr'.
Dengan    demikian    hubungan    zina   tidck    men8haramkan

menikahi anck perempuan ibu dan juga ibu anak perempuan, dan apa

yang menjadikan hubungan mahram dari yang halal, maka tidck bisa
menjadikan hubungan mahram dari  yang haram.  Sebat  Allah  SWT
memperkuat     hubungan     nasab     dan     z»zASAaAaraA      qubungan
kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, saperti menantu, ipar dan
seterusnya.Ed)  kapada  hamba-hanba-Nya  dan  mengan8kat  derajat
keduanya,   §erta  hukum-hukum  menggantun8kan  kapada  keduanya
dalam  hal  mahram  dan  tidak,  maka  yang  tidak  benar  tidak  bisa
dihubun8kan  kapada  keduanya  dan  tidak  pula  disamakan  dengan
keduanya.

Menurut saya (A] Qurthub]), `Tara ulama bcheda pendapat
tentang scorang lahi-lahi yang menikahi anak perempuannya dari hasil
hubungan  zina,  atan  saudara  perrmpuannya,  atan  anak  perempuan
anaknya  Q>aca:  cucu  perenpuan)  dari  hubungan  zina.  Sekelompok
ulama ada yang mencharamkarmya, di antaranya Ibnu AI Qasim, dan
ini juga pendapat Abu Hanifch dan para sahabatnya.

Sedangkan sekelompok ulana laimya memperbolehkannya, di
antaranya Abdul Malik bin AI Majisun, dan ini juga pendapat inani



Asy-Syafl'i.   Masalah  ini  telch  dibahas   dalan  surch  An-Nisaa`264

dengan baik.

AI  Farra`  berkata,265  "Nasab  (ketunman)  adalch  yang  tidck

halal   untuk   dinikahi,   dan   mwsfeafa¢rafe   adalah   yang   halal   untuk

dinikchi.„

Az-Zujaj  berkata,  "Ini  adalah  perkataan  Ali  bin  Abi  Thalib

RA."  Asal  kata  czsfo-sfeclferw  adalah  sfaafoarfw  as)/-a)/a 'z.a  artinya  I.dza

kfta /a!ffa fwfe w           (apabila           aku           menc anpurkannya           atau

menggabungkannya).   Masing-masing   dari   mwsfoafearafa   ®asangan

suami-istri)  telah  tergabung  dengan  lairmya.  Orang  yang  menikch
disebut   musfoaAa7.aA,   karena   menggabungkan   orang-orang   dalan

suatu hubungan pemikahan itu.

Ada  yang   mengatakan,   "Musfeafaclrafe   artinya  kerabat   deri

pernikahan.  Mcka kerabat istri  adalch a/ afrftfaaH  (semua orang dari

pihak  istri),  dan  kerabat  suami,  mereka  adalah  a!/  afemaa '  (semua
orang dari pihak suami). MusfoaAflj~a!fo bersifat umum pada itu semua.

Demikian yang dikatckan oleh AI Ashma'i. Ibnu AI Arabi berkata, "4/
czfafofczcz# adalch ayah istri, saudaranya, dan pamannya. "

Sebagaimana AI Ashma'i berkata,  "4sfe-Sfoaferw  adalah suani

anak   perempuannya,   laki-laki   itu   dan   saudaranya,   ayahnya   dan

pana-ya.„
Muhammad   bin   AI   Hasan   berkata   tentang   riwayat   Abu

Sulaiman AI Jauzjani,  "4/ akfofaa72  adalch laki-laki itu,  suami-suani
dari    anak-anak    perempuannya,    saudara-saudara    perempuannya,

paman-pamannya  dan  bibi-bibinya,   dan  setiap  yang  berhubungan

264 Lib. Tafsir ayat 23 dari surah An-Nisaa`
26S Lfl\. Ma 'ani AI Qur`an (21270`.



mahram dengannya.  Sedangkan musAaAaraA-nya adalah  semua yang

berhubungan darch dan haram untuk dinikahi.

An-Nulas  berkata,266  `Pendapat  yang  lebih  utana  tentang
musAcharaA  adalah pendapat  yang  dikatakan  oleh AI  Ashma'i  dan

yang berhubungan dari pihak keduanya (suami-istri) semuanya."

Ada     yang    mengatakan,     "S»aAarfzf     ap;-Syaf.`a     artinya
fta/afAfzfAz. (aku mencampunya/menggchungkannya). Maka masing-
masing dari keduanya bercampur dengan yang lainnya. Dan pendapat

yang lebih utama tentang a/ afttoa» adalch pendapat Muhammad bin
AI Hasan, karena dua hal:

Perfoma,   adanya   hadits   magiv'   yang   diriwayatkan   oleh
Muhammad  bin  lchak,  dari  Yazid  bin  Abdullch  bin  Qusaith,  dari
Muhammad   bin   Usamch   bin   Zaid,   dari   ayahnya,   dia   berkata,
"Sedan8kan kamu, wahai Ali, maka kamu adalal kAatwz. (orang dari

pihck istri) dan ayah analdm. Kanu bagian dari aku, dan aku bagian
dari kanu»267

Jadi,  suami  adalch  orang  dari  pihck  istri.  Dan  fflktor  lain
bahwa asal kata a/ ftafa» dari A*afai»aA« I.dzaa gaifAa `aAet (apabila dia

memotongnya),  dan  suami  telah  telputus  dari  keluarganya,  dan  dia
memutus istri dari keluarganya.

Adh-Dhahhak    berkata,    "J4sA-S%aAr    adalch    kerabat    dari

susun."

Ibnu AIhiyyah berkata,268 `Dan, itu menurutku suatu keraguan

yang menghaniskarmya bchwa Ibnu Abbas berkata, 'Ada tujuh orang

266 Lib. Ma 'a#|. AJ gwr`an (5/40).
267||R.A|mddalamA/W«rnad(5/204).
268 Lhi. A| Muharrar Al "dyiz (\213\).



yang diharamkan untuk dinikahi dari ketunman, dan ada lima orang
yang diharamkan untuk dinikahi dari ma{sAaAartzfe."

Dinyatakan  dalan  satu riwayat  yang  lain,  "Ada tujuh  orang

yang diharamkan untuk dinikahi dari masAaAar¢A,
firman   Allah   SWT,

gij'.dy.tic:tjfty`15Gt;:j

maksudnya adalah
Jh_            =J -I

:)   `Diharankan  atas  kam

(mengowini)   ibu-ibumu;   anak-anakmu  yang  perempuan;   soudara-
soudaranu   yang   perempuan;    sandara-saudara   bapakrm   yang

perempunn;   saudara-soudara  ibumu  yang  perempuan;   anak-anak
perempuan   dari   soudara-saudaramu   yang   laki-laki;    anak-anak
perempuan   darn  soudara-soudararm  yang  perempuan'.  hi  yan!8
diharamkan untuk dinikahi dari hubungan nasab.

Kemudian yang dimaksud dengan musAaAaraA adalah fiman

¥,;?:±--,;i`3JL  ,,    ,
:#`£ij#Allah  SWT,   ,iifjlfcJ

#ff¥£=f#=##,E;Ei=i:-
ibunu yang menyusui kamu;  saudara perempuan sepersusuan;  ibu-
ibu     isterimu      (mertun);      anak-anck     isterimu     yang     dalam

pemeliharaanrm  dart  isteri  yang  telch  kanu  campu:ri,  tetapi jika
kanu  belun  campur  dengan  isteri  karm  itu  (dan  sudah  ham
ceraikan) , rna:ha tidak berdosa ham mengowinirrya, (dan diharamkan
bagimu)       isteri-isteri      anak      handungrm       (menantu),       dan
menghimpunhan     (dalam     per:kawinan)     dua     perempuan    yang
bersandaral.»269

Allah      kemudian      menyebutkan      a/      metASAa»aaf.      hi

kemun8kinan bahwa Ibnu Abbas menginginkan diharamkannya dari

269 Qs. An.Nisaa`  [4]: 23.



musAaAaraA     adalah     apa    yang    disebutkan    bersamanya.     Dia

menyinggung dengan apa yang disebutkan tentang kebesarannya yaitu
masAaAaraA,  dan bukan karena sapersusuan itu  adalch musAaAart7A,

melainlran sapersusuan ndalal sama dengan nasab   yang diharamkan
untuk   menikahinya   sama   saped   diharamkannya   menikahi   dari
hubungan nasal), sesual dengan hndits yang rna 'frm"r.

Orang  yang  medwayatkan pendapat  diharamkan  lima  orang
untuk dinikahi dari musAcharch, maka dia telah menggugurkan dua
orang dari ayat itu, yaitu a//.am '" baz.»a a/ %kflfaz.» (menchinpun dua

penempuan yang bersaudara dalam perkawinan) dan a/ mwhsAa»aaf,
yaitu wanita-wanita yang telah bersuami.

Menurut  saya  (A]  Qurthub]),  "Ibnu  Athiyych  menjadikan
sapersusuan dengan apa yang telah dijelaskan di dapan sebagal nasab.
Dan, ini juga pendapat Az-Zujaj ."

Abu Ishck berkata,  `Nasab  adalch yang bukan  mfdAaAara[A,

iap =+ ..Dihar.amkan ate:
hingga  fiman-Nya,   ij# ®ij

deri fiman Allah SWT,
kamu  _(mengowini)   ibu-ibunu,"

;#=st] <i;  "Dan  menghimpunhan   (dalam  perkawinan)   duo
perempuan   yang   bersoudara."   Mushaharah   aide]alh   orang  yang
menilihi hak menikahkan. Demikian dikatakan oleh Ibnu Athiyyah.270

Az-Zahrawi  mengisahkan  satu  pendapat,  bahwa  nasab  dari

pihak    anak    laki-lahi    dan    mz4sAaAaraA    dari    pihak    anak-anak

percmpuan.

Menumt saya (AI Qurthubi), `Tendapat ini disebutkan oleh
An-Nulas,27]  dan dia beckata, Karena mz«AaAar¢A bisa menjadi dari
dun sisi.,

T LTh AI Muharrar AI Wkyie (\2131).21: LTh I'rab Al ®r`an (31164).



mnu Sirin berkata, 'Ayat ini diturunkan tentang masalah Nabi

SAW dan Ali RA, karena dia menyatu dengan Rasulullah SAW dari
segi nasab dan musfaczfa¢nzA'.

Ibnu Athiyych berkata,272 'Menyatunya kedua status itu (nasab

dan musAaAczrtzA) menjadi ikatan mahran hingga Hari Kiamat'."

(i.S&'®#S "Dan  adalah  Tuhanmu  Maha  Kuasa,"  ur["k
menciptakan apa yang dikehendaki-Nya.

Firman Anah:

e+#.y`p'i#'.y`ti,fit+2;Jcr,£p*j

©#-,jJSJi,Kj't68
"Dan mereka menyembah selaln Allah apa yang tidak memberi

manfa'at kepada mereka dan tidak (pula) memberi mudharat
kepada mereha Adalah orang-orang kafir itu penolong (syctan

w#fw* dwrdaft¢/ ferfe¢drp rwfe¢#-#]}& " (Qs. AI Furqaan [25] : 55)

Fiman  Allah  SWT,  -f#f. Y'p';Si2f.Y' G,int+p'j cr, fJ¥3
"Dan  mereha  menyembah  selain  Allah  apa  yang  ti,dak  memberi

manf;a'at kepada mereha dan tidck ®ula) memberi mndharat kepada
mereha. " Ketika Allah memperbanyak nikmat-Nya dan menjelaskan
kesempunaan   kekuasaan-Nya,   Allah   heran   kapada   orang-orang
musyrik  ketika  mereka  menyekutukan-Nya  dengan  apa  yang  tidck
dapat memberikan manfaat  dan tidak pula mendatangkan mudharat.
Atau   sesungguhnya   Allah   menciptckan   apa   yang   disebutkannya,

Z]2 Lhi. A| Muharrar AI Waifiz (12132).



kemudian  karena  kebodohannya  mereka  menyembali  selain  Allah,
seperti  orang-orang  mati  dan  benda-benda  mati  yang  tidak  dapat
memberikan manfaat dan tidak pula mendatangkan kemudharatan.

({±+£b-£>±$  3SII'c>#6    "Adalah    orang-orang    kaf ir    itu

penolong (syetan untuk durhaka) terhadap Twhan-nya. " Dirivaya:Mkan
dari  Ibnu  Abbas,  J},Kit di  sini  adalah  Abu  Jahal,273  semoga  Allah

mengutuknya.        Penjelasannya,       bahwa       dia       menanpckkan

penyembahannya kepada berhala-berhala.

ncrimah  berkata,  "j},Kj.f adalah  iblis274  yang  menanpakkan

pemusuhannya kapada Tuhan-nya."

Mutharif berkata, "J},Kit di sini adalch syetan."275

AIHasanberkata,"±j>maksudnyaadalahmembantusyetan
untuk melakukan kemaksiatan."

Ada yang mengatakan,  "Maknanya,  orang yang kafir kepada
Tuhannya hina dan rendal, tidak memiliki kemanpuan, dan tidak pula
memiliki  keseimbangan.  Di  antara perkataan  orang  Arab,  'ZAaA¢rf«
6z.Az.'  atau /.a 'a/fetAzt  *7Za//tz zAczA7.z.ha ' (aku meletakkannya di belckang

punggungmu).  Di  antaranya  fiman  Allah  SWT,   f'.~*j:;±±ifj
Sj;)±   "Sedang   Allah   hamu  jadikan   sesuatu   yang   terbuang   di
be/aha#grw,"276 atau hina.

Ini   malma   perkataan   Abu   Ubaidah.277   Zrfeczfaz.I.r   bermakna

"azfefawwr, atau kekufuran orang-orang kafir merupakan kehinaan bagi

273 Atsar itu disebutkan dari Ibnu Abbas  oleh An-Nuhas  dalam J'rab AJ gwr`a#

(3!;464A)#£:n£L4tELyyEd3Land?s'e#u"£Z;in:re£'AW'n".'izi]fa2/3d:I;in/'mbA/g#r`a#

(3/2;5#?;.d.

:;:3£Si.H#yda!]A],]£2r.`an(2/77).



Allah    SWT,    dan   Allah   merasa   dihinakan   dengannya,    karena

kekufurannya tidck mendatangkan bchaya bagi-Nya.

Ada yang mengatakan,  "Orang yang kafir kapada Tuhan-nya

menyembch  berhala  dan  melakukan  apa  saja yang  dikehendakinya,
karena  benda  mati   tidak  memiliki   kemampuan  untuk  mencegalh
bahaya dan mendatangkan manfaat.

Firman Allah :

f!if63,rfe=±±i~[fi©6.±ru'#'i.Ld±i:j~[j
©fty-,+.u,8!ii:ei=-6cj

" Dan tidaklah Kant mengutus ko[mu melo[inkan hanya sebagal

pembowa kabar gembira dan pemberi peringatan. Katakanlah,
` Aku tidak meminta upah sedihiapun kepada kanu dalam

menyampalkan risalah itu, melalnkan (mengharapkan kepatuhan)
orang-orangyangmaumengamoujalankepadaTuhannya'."

(Qs. AI Furqaan [25]: 56-57)

Fiman  Allah  SWT,  S.±ro' fe' jf tafi£;j~Cj  "Dam  f[.da#afr
Kami  mengutus  karm  melalnkan  hanya  sebagal  pembowa  kabar

gembz.r¢   dcl#   penberz.  perz.#gafa7®. "   Maksudnya   pembawa   kabar

gembira berupa surga dan pemberi peringatan dari neraka. Dan, Kami
tidak  mengutusmu  sebagai  wakil  dan juga  sebagai  penguasa.   '[rfe

j±-b¢,g3=.;±±±j}..Katakanlch,'Akutidakmeminlau.pch:edike.tpun
kyocha ha"w', " mcksudnya atas apa yang Aku sampaikan kapadamu,
berupa AI Qur`an dan wahyu. Lafazh Jt, berfungsi sebagai penegasan.



;~¢ c; Y€!    tetapi  men8harapkan  kapatuhan  orang,  dan  ini  adalah
z.isfz.tsnaa ` 7%"ngafAz.` ®engecualian texputus), yang artinya ;a i; :j!' .

ftyc,4SSL,:±±=5]«orang.orangyangmoumenganbt,jaLan
*epada   retAa»n)/a, "  dengan  menginfakkan  dari  hartanya  di  jalan
Allah, maka hendaknya dia menginfakkannya. Bisa juga bersambung
dan dibuang mudhafirya. Adapun arti perkiraarmya, I.//aa a/.rzf q{ecuali

pahala)     *jL.,tJ'd'|i£{®i:~t£ i    "Oma[»g-ora#g    }i¢»g    7»a"
mengrmbz.//.a/a» faeprdr r«Aa7fnya, " dengan mengikuti agama hingga
dia mendapatkan kehomatan dunia dan akhirat.

Firman A»ah :

:3j±a2;i±.y'Of,jffnojE±€j

©*.j3fe5±ji>.,3j±3
"Dan bertowakallah kapada Allah Yang Hidup (Kekal) Yang tidck

marty dan bertasbihlah dengan memoyi-NyoL Dan cukuplah Dia
Maha Mengetahui dosardosa hamba-hamba-NyQL."

(Qs. AI Furquan (25]: 58)

Fiman    Allah    SWT,     ij3.Y'edf£-fGj£±;€j    ``Da#
bertawakallah kepada Allah Yang Hidrp (Kekal)  Yang tidak matt."
Makna   tawakkal   telch   dijelaskan   sebelumnya  dalam   surah   Aali
horaan.278  Surah ini menganjurkan untuk menyandarkan hati kapada
Allah   SWT  dalam   segala  urusan,   dan  bchwa  sebab-sebab   yang

278 Lih Tafsir ayat 122 dari surah Ali Irman.



dilakukan   hanyalch   wasilah    ®erantara)    tanpa   hanis   bersandar
se.p enuhnya kay adanya.

ch,i:±>.{i;i     ``Dan    bertasbihlah    dengan    memuji-Nya,"
mcksudnya   adalah,   Allah   menyucikan   diri-Nya   dari   apa   yang
disifatkan oleh orang-orang kafir itu dari para sekutu.  Tasbih artinya

penyucian, dan ini telah dij elaskan sebelumnya.

Ada yang mengatakan,  " a;J2; maksudnya shalatlch kepada-
Nya, dan shalat disebut juga tasbih."

(f±-3>,ife,±th>.±>[S±=    ``Dan     oukxplah    Dia    Maha
Mengetahai    dosa-dosa    hamba-harnba-Nya,"    "cksndnya.   aida.+ch,
Maha  Mengetahui,  sehingga  Dia  membalas  mereka  lantaran  dosa-
dosanya itu.

Firman AIah:

Gds#fj3€€i3ij,\=asJj;i<w~b'ejfi{5£cjf
©*-±j±#JfctfJ't

C`Yang Menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara

keduanya dalam enani. masa, kemudian Dia bersemayam di alas
Arsy, (Dialah) Yang Maha Pemurah, maka tanyakanlah (teritang
ALuch) kepada yang lebih mengetahui (Muhunmed) tentang DiaL"

(Qs. AI Furqaan [25]: 59)

Firman  Allah   SWT,    3i-3 eL\£{f33Jy'ji<N.`b'*j££J{5£ Cjf
€c*±;;ffi'SJ:;::'.±A,S}"YangMenciptakanlangitdanbunidanapa

yang   ada   antara   kedranya   dalam   enan   masa,   kemudian   Dia



bersemcz)/czm dz. afas i4rs);, " sebagaimana yang dijelaskan dalan surah

A|  A'raaf.279  Lafazh  Gjif  berada dalam posisi  "a/adfo  ®erharakat
kasrah  di  alchir  huruD  dan  #a 'affa  acata  si fat)  kepada  lafazh

Allah kemudian berfirman, \£{SS dan tidak mengatakan :£i--=l{ ,
Allah menginginkan dua si fat dan dua macam.

a.i.
karena

(rty4 Jf± ':i;fSl `.(Dialch) Yang Maha Pemurch, maha
tanyakanlch    (tentang    Allah)    kepada    yang    lebih    mengetahwi

(Muhammad) tentang Dia. "

Az-Zujaj   berkata,   "Malmanya,   maka  tanyakanlch  tentang-
Nya." Dan ini telah dikisahkan oleh sekelompok ahli bahasa, bahwa
ba ` berarti `a» (tentang), sebagainana Allah SWT berfiman,  'jj,~[ 6t

)j!;^6 3^'i=>..Seor_a_rg peminta  telah  meminta  kedatangan  adzab  yang
bakalterjadi.''E$O

Ali  bin  Sulaiman  menSngkari  dan  berkata,  "Para  peneliti
mengingkari  bahwa  ba`  berarti  'a»,  karena  hal  ini  dapat  merusak
"d{]ELz\ pedsai*ann o;rang Ardb, lou laqiita fulaanan lalaqqaika bihi al
asada Oika kamu bertemu si fulan, niscaya dia dengan pertemuanmu
itu akan mempertemukanmu dengan singa). Jadi ayat itu berarti, maka
tanyakanlah dengan pertanyaarmu itu kepada-Nya, karena dia Maha
Mengetchui."

Demikian juga Ibnu Jal]ir berkata,  "4/ Kbabz.I.r (Yang Mcha
Mengetahui)  adalah Allah  SWT.  Jadi,  lafazh  i+ "asAab kapada
rna/'ef/ bz.A dengan pertanyaan itu."

Menurut    saya     (AI     Qurthubi),     "Pendapat     Az-Zujaj
mengeluarkan dari versi yang baik, yaitu bahwa +4/ KAabz.z.r itu adalah

279 Lib. Tafsir ayat 54 dari surah AI A'raaf.
280 Qs. A| Ma'aarij  [70]:  I.



bukan  Allah,  atau  tanyakanlah  tentangnya  kapada  yang  lebih  tahu
dengannya, mengenai si fat dan asma` -Nya."

Ada yang mengatakan, "Maknanya, maka tanyckan untuknya

tentang Yang Malha Mengetahui. Jadi ia #asfaab kapada faaa/ dari fad `

yang disanarkan."

AI Mahdawi berkata, "Tidak baik jika itu menjadi ftaa/, karena

Aaa/ tidak terlepas  dari  orang yang bertanya dan yang ditanya. Dan,

juga tidak sah faaa/ dari /aa '1./. Karena Yang Maha Mengetahui tidak
perlu  bertanya  kepada  lairmya,  dan  tidak  dari  rna/'wJ,  karena  yang
ditanya adalah Tulan Yang Maha Pengasih yang Maha Mengetahui
selamanya. 4/ Aaa/ dalam kebanyakan perkara berubah dan belpindah,
kecuali  diarahkan  bahwa  ia  adalah  Aaa/  yang  menguatkan,  saperti
fiman AIlah SWT,  6if fa.{jf3   "Sedr#g A/ gwr`a" I.f# rKif¢bJ
);¢ngfrak,)/angmembeHarha#,"28]makainidiperbolehkan.

SedanBkan   6i=jf maka tentang  ra/a 'nya  ada  tiga  versi:282
Sebagai  ganti  dari  dfaaml.r yang  terdapat  dalam   ts£:i  .  Bisa juga
marfw'  yang  berarti  Dia  adalch  Yang  Maha  Pengasih.  Bisa  juga
marfy ' dengan mwbf&da ` dan *Aabamya adalch  1+-±3 j±± . Bisa

juga  kfoa/adft  yang berarti  "Dan  bertawakkallch  kepada Dzat  Yang
Maha Hidup Yang Tidak Mati, Tulan Yang Maha Pengasih," yang
manaiamenjadina'at,danbisajuganasAabkapadapujian.

:;S#r:;qA¥gw[r2`]a:n:]inaAn-Nuhas(3/165).

157:



Firrmn Allah :

a:fr6j±'L:O~#fii=jf[j$6F5p,bi={apjj,\3i;`S£#
C`Dan apabtla dikatakar. kepeda mereka. 'SlyudLah kQtmu sekdian

kepeda Yang Maha Penyayang,`  mereka menjavl7ab, ` Siapakah
Yang Ma]ul Penyayang itu. Apakah kani akan sujud kepada Tuhan

Yang kotmu periutahkan kani quersujud kepala-Nya),' dan

(perintah sujud itu) menambch mereka josh (drri iman)."
(Qs. AI Furqaan [25|: 60)

Firman  Allah  SWT,  Sij3P,b¥i f{3 Jj,\SS  "Dan  apabl./a
dikatakan  kapada  mereka."  Slyndlah  kanu  sekatian  kapeda  Ya!!.g.
Maria  Pen)/a)ia#g, "  maksudnya  adalch,  kapada Allah  SWT.   Cj$6
':;;Ir) `.Mereka  menjawab,  Siapakch  Yang  Maha  Penyayang  itw."

Mereka  mengatakannya  dengan   sikap   mengingkari  dan  perasaan
heran, atau kami tidak mengetalui siapakah Ar-Rahmaan itu, keouali
Rahman  yang  berasal  dari  Yananch,  maksudnya  Musailanah  AI
Kadzdzab. AI Qadhi Abu Bakar AI Arabi mengklaim, bahwa mereka
tidak mengetahui  sifat dan yang disifati.  Dia berdalil dengan fiman
Allah SWT, ;i;:ji cj "4prhafe yang n4afta Penya}Ja#g I.£#, " dan tidak
mengatakan,  wa  ma%  clr-rafama#  (siapckah  Yang  Maha  Penyayang

itu)."

fonu AI Hishar berkata, "Dia seakan-akan tidak membaca ayat

yang lain,  `j=S`t
YangMahaPemurahi."Z83

•i$6  `Padahal mereka kaf ir terhadap Tuna

283 Qs. Ar-Ra'd [13]: 30.



€SItcJ,'3¢$1 "Apakah kami clan sujud kepada Tuhan Yang
ham perintahkan hami  f oersujud kepada-Nya). " Trli aidz+kch qira`ah

ulana  Madinah  dan  Bashrah.  Artinya,  mengapa  kamu  perintahkan
kami,  wahai  Muhammad.  Pendapat  ini  dipilih  oleh  Abu Ubaid  dan
Abu Hatim.

Sedangkan    AI    A'masy    dan    Hanzah    serta    AI    Kisa`i

membacanya \J#!e: dengan );a `,284 yakni Ar-Rahmaan. Demikian yang
ditakwilkan  oleh  Abu  Ubaidah.  Dia  berkata,  "Seandainya  mereka
mengakui    bchwa   ,4r-Ra%maaH    (Tuhan    Yang    Maha   Pengasih)

memerintahkan kapada mereka niscaya mereka tidak menjadi orang-
orang kafir."

An-Nthas berkata,285  "Tidak wajib untuk mentakwilkan dari

para  ulama  Kufch  tentang  qz+a `ari  mereka,  karena  takwilnya  yang
jauh.  Akan tetapi  yang  lebih utana takwil  itu bagi  mereka  adalah
:jJll L`£l{ \=J, 'JiL€i (apakah kami akan bersujud kapada apa yang
dip;rintahkan Nabi SAW), maka gz.ra `afo saperti ini sfaafaz.fo. Sekalipun

gz.ra `afa yang pertana lebih jelas dan lebih mendekati maknanya.

(4S-;i:ifri"Dan®eriutahsujuditu)menambchmerekajou.h

/Zc}rz. I.ma#J. " Atau perkataan orang yang mengatakan kepada mereka
agar bersujud kepada Tuhan Yang Malia Pengasih semakin menanbah
mereka j auh dari agana.

Sufyan Ats-Tsauri berkata tentang ayat ini, "Wchai Tuhan-ku,
aku semakin bertanbah tawadhu' kapada-Mu, sebagaimana musuhmu
bertambahjauhdari-Mu."

284 g!+a `aA ini terrmsuk qz.ra `afo sad 'a!A, sebagainana dalam raqrz.b j4#-Ivas}Jr hal.

151, dan AI Iqtina`  (2nls).
285 Lib. /'rab j4J gwr`a# (3/165).



Firman Allah :

fuL<ap'gL,q±;j=3fi#9~c±Jfej=;G,ri{jjc£
:-§:fist.t

"Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan

bintang dan Dia menjadikan juga padanya matahotri doll. bulan

]J¢»g 4ercafrayzz. " (Qs. AI Furqaan [25) : 61)

Fiman Allah SWT,  f*+ g~ti£Jfej=;c£,ri{ jjS  "MaAa S"cz.
Allah   yang   mertyadikan    di    langit    gugusan-gugusan   bintang,"
maksudnya   edalah,   tempat   beredamya,   dan   ini   telah   dijelaskan
sebe|umnya.286    €i, \S}, j=;3    ``Dz.a    menjadz.fro#   /."gr   prdrH);a
mafafrczrz'. "   Ibnu  Abbas   berkata,   "Yalmi   matahari,   dan   ini   sama

dengan   firman-Nya,   €j5 j::£JfJ:;;   ``Dan   menjadikan   matahari
sebagai pelita."287 Bacaan umum adalah 6;it, dengan menyatukan.

Sedangkan  Hamzch  dan  AI  Kisa`i  membacanya  288G;..I,
mcksudnya adalah bintang-bintang yang besar dan menyala.  Bacaan

yang   pertama   menurut   Abu   Ubaid   adalch   lebih   utama,   karena
ditakwilkan   bahwa   as-sef"/.   adalah   bintang-bintang,   dan   bahwa

gugusan itu adalah bintang-bintang, sehingga maknanya bintang demi
bintang.

:§i§:[r##:¥:i6:asa:?a:a:[J;ig"„jowa#rsebaga-mdalanAJ
Jq#a ' (2/715), dan rclgr!.a ,4#-Ivas)/r hal.  151.



/in-Nuhas berkata,289 ``Akan tetapi  tatwil bagi mereka bahwa

Abban  bin  Taghlab  berkata,  'J4s-Swr#/.  adalah  bintang-bintang  yang

bersinar terang'."

Ats-Tsa'labi    berkata,    "Saperti    bintang    Vesper,    bintang

Yupiter,  bintang  Satunus,  bintang  Spica,  dan  lainnya."  £jJ€j;Li'zj'
"Dam bw/aH };clmg berca!fea!};ci. " Yakni  menyinari bumi apabila terbit.

Ishmch    meriwayatkan     dari     AI     A'masy,     bahwa     dia

membacanya l:I---i33 dengan DA&mmaA go/90 dan sztha» mz.in. Dan ihi

adalah qz.ra `aA yang nyeleneh.

Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang Imam kaum muslimin

pada   waktunya   berkata,    "Janganlah   kalian   menulis    apa   yang
diriwayatkan oleh Ishmah mengenal ql.rcI `aA-gi.ra `aJI itu."

Abu Hatim As-Sajistani mendustckan apa yang diriwayatkan
oleh Ishmch ini.

Firman AI]ah:

:fijj=,if:®i:i'i#,`ifaJL@`j
:`5.-:£'    '.

``Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan slang berganti bagi

orang yang ingin mengambtl pelajaran atou orang yang ingin
bers)/zifr#r. " (Qs. AI Furqaan [25] : 62)

289 Lth. |'rab AI Qur`an (2n9, 80).
290  g|.ra `aA  ini  termasuk  qz.ra `c}fe  yang  nyeleneh  dan  telah  disebutkan  oleh An-

Nuhas dalam /'ra!b ,4J g„r`cz#  (3/166), Ibnu Athiyyah dalam j4J „wfea!r7.ar ,4/  Wr¢/.I.z
(12/36),danAbuHayyandalam,4/BczAr(6/511).



Dalan ayat ini dibalias empat masalah:

Perf¢m¢: Firman Allah SWT,  'i={i "Bergr#jz.. " Abu Ubaidah

berkata,291   "4/  KJ!!.//aA  adalch  setiap  sesuatu  setelah  sesuatu.  Dan

masing-masing antara siang dan malan saling bergantian." Dikatakan
kepada  orang  yang  sakit perut,  i4sftaabaf7!ct  kfaz.//clfa  atau  berdiri  dan

duduk  secara bergantian,  ini  dan  itu.  Di  antaranya juga Adz.//¢A  cz#-

»¢ba¢f, yaitu daun yang tumbuh setelah darn yang pertama di musim

Panas.

Mujahid berpendapat,  'i={i berasal dari kata a/ *tiz./aa/292 hi

putih dan iri hitan. Nanun yang pertama lebih kuat.

Ada yang mengatakan,  "Saling bergantian  antara terang  dan

gelap, lebih dan kurang."

Ada yang mengatakan, "hi temasuk dari bab men8hilan8kan
m%d7!cza/I/,  atau Allah menjadikan malan dan siang saling bergantian.

:fs-5`,>l'S).:;i, ..Bagi  oramg  yang  ingin  mengambil  pelqjaran'"
maksudnya   adalah,  )/afadzakhar   (menganbil   pelajaran),   sehingga
dengan demikian dia mengetahui bahwa Allah tidak menjadikan hal
itu sia-sia, karena ia adalali bagian dari ciptaan Allah. Mcka dia pun
bersyukur  kepada  Allah  atas   segala  nikmat  yang  telah  diberikan
kepadanya, baik yang berupa akal, pikiran, dan pemahaman.

Umar  bin  Khaththab,  Ibnu  Abbas,  dan  AI  Hasan  berkata,
"Maknanya,  barangsiapa  yang  ketinggalan  untuk  melakukan  suatu

kebaikan  di  waktu  malam,  maka  hendaknya  dia  melakukannya  di

291 Lib. "fl/.az A/ gwr`a# (2/79, 80).
292 Lib. Atsar ini dari Mujahid dan AI Hasan dalam Tafsir Ibnu Katsir (6/130), dan

"a 'a#z. 4J gwr `¢", karya An-Nuhas (5/44).



waktu  siang.  Dan,  barangsiapa  yang  ketinggalan  melakukannya  di
Waktusiang,hendaknyadiamelakukamyadiwaktuma|an."293

Dinyatakan dalan hadits s#¢foI.fo,

:;+{ a j=45 iif \€:1£ # ji :ie ij' 'Oj£€ is;I * G7       ,a           ,,,-  :.              ^,,'JJ3 ±:ie >i @' ^ife\ 'lTj~ ¢v! ,*JI §ife j! Lrifui fpe

4k i;fo =}`~

"Tidaklah seseorang yang biasa melakuhan shalat di malam

hari, lalu dia tertidur, kemulian dia melakuhan shalat itu di
waktu antara terbit matahari dan shalat Zhuhur, keouali Allah
mencatat  untwhaya  pchala  shalatnya,  dan  tidurnya  adalah
Sedekah.»fuo4

Diriwayatkan  dari  Muslim  dari  Umar  bin  Khaththab,  dia
berkata,

JS, i?
"Barangsiapa  yang  tertidur  dari  kebiasaanya  mengamalkan

hizb   (dzikir   malannya),   atou   sesuatu   darinya,   lalu   di,a
membacanya  antara  dua  shalat  Fajar  dan  shalat  Zhahur,

298  Ibid.
294  HR.  Abu  Daud  dalam  pembchasan  tentang  Tathawwu'  bab:  Orang  yang

Berniat  Qiyamul  Lail,  lalu  Tertidur,  dan  An-Nasa`i  dalan  pembahasan  tentang
Qiyamul  Lail,  bab:  orang yang menriliki tanggungan shalat di waktu malap  lalu
tertidur.  Dan juga Malik dalam pembahasan tentang shalat malap bab:  Apa yang
Dibaca  dalam  Shalat  Malam.  Juga  diriwayatkan  oleh  Ahmad  dalam .4J "usnad
u6n2):).



maha  dicatat  baginya sebagaimana jika  dia membacanya  di
malam hart.»nes

jKedw¢:   Ibnu   AI   Arabi   berkata,296   "Saya  mendengar  Dza

Syahid AI  Akbar berkata,  'Sesungguhnya Allah  menciptakan hamba
itu     hidup     dan    mengetahui,     itulch    kesempumaannya.     Allah

menimpakan kepadanya penyakit  ckibat  tidur,  perlu buang  air,  dan
kurangnya anggota badamya, karena kesempumaan hanya milik Dzat
Yang Pertama dan Sang Maha Pencipta. Jika seseorang bisa menahan

tidur  dengan  sedikit  mckan  dan  bangun  malan  untuk  melckukan
ketaatan kepada Allah, maka hendalmya dia melakukannya.

Sungguh  termasuk  bodoh, jika  seseorang  hidup  hingga  usia
enan  puluh  tahun  dan  sapanjang  malan  dia tidur,  maka dia telch
menyia-nyiakan sapanh unumya untuk sesuatu yang sia-sia, apalagi
ditambch    saperenam    siang    untuk    istirahat,    mcka    dia    telah
menghilangkan  sepertiga  dari  umumya,  sehingga hanya  tinggal  dua

puluh tahun dari sisa umumya yang dipergunakan.

Sungguh lebih bodoh lagi, jika orang itu merusak dua pertiga

dari  umumya untuk kenikmatan yang  fana,  dan tidak menggunckan
kesempatan umumya dengan ibadah malan untuk meraih kenikmatan

yang kekal dan tidak ada kegelapan.

jrcfl.g¢:   Sesuatu  itu  tidak  menjadi  lebih  dengan  sendirinya,

karena semua benda dan barang dari sisi keberadaannya adalah sama,
melainkan kelebihan itu ada pada si fat.  Dan,  telali teljadi perbedaan

pendapat  tentang  dua  waktu,  mama  yang  lebih  utama;  malan  atau
siang. Dalam masalah puasa banyak hal yang menunjukkan kelebihan

295  HR.  Muslim  dalam  pembahasan  tentang  Shalat  Musaflr,  bab:  Orang  yang

Mg9nji::i:'4SAZ];t#,a;i;|%::`£:n(¥/:!|492¥):tldurandarmya,atausahit(1/515).



walrfu siang itu.  Wra/JaaAw a 'Jam. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu

AI Arabi.297

Menurut saya (AI  Qurthubi), "Malan memiliki nilai yang
sangat besar, dan Nabi SAW memerintahkan untuk menghidupkannya
d:€n,=;£=>elj=¥£yf=£:tL:£!S„h::term:Le::;„]]#a;a¥Tfoba#s¥a:;

tahajudl;h karm s'ebagiv :uatu ibadch tanbahan baginu."298  AI]ch
SWT  juga  berfirman,  jgij  "Bang.w#/4fa  /w#fwfr  sha/af/  dl.  rna/am
AaH.,"299   saperti  yang  clan  dijelaskan  nanti.   Allah  SWT  memuji

orangorang mukmin yang melakukan shalat malan,  lalu berfiman,

g:£;af f i#3± Sff   ..Lambung  mereha  jawh   dan  tempat
Rasulullah SAW bersabda, "Sedekefo memadamha# kesa/afaaH

sebagaimana air memadankan apt, dan shalat seseorang di tengah
malam,  saat  itu terdapat waktu dikchulkan doa,  di malam itv juga
4//aA  SP7'r fzfrzf»."301  Sebagaimana yang  clan dijelaskan nanti  insya

Allah SWT.

jFee"p¢f:HanzchyangmembacanyaJLJdenganswha#drc/
dan dfoammari ha/,302 dan itu juga qz.ra `afa Ibnu Watstsab, Thalhah, dan

jin-Nakha'i.Dalammushafubaydinyatakanf`j=;Jdengantambahan
f¢`.  Para  ulama  lainnya  membacanya  fLJ  dengan  tasydiid  fa/

297 Ltd. j4Aham AJ gwr `a# (3/1429).
298 Qs. A| |sraa`  [17]: 79.

=8::£-!a#2,[7:i:.2.
3°]  ER.  At-Tinnidzi  dalam  pembahasan  tentang  imam,  bab:  no.  8,  dan  dalan

pembchasan  tentang  Jurmt  (79).  dan juga  dinwayathan  oleh  Ibnu  Majah  dalam
pembahasan  tentang  zuhud  22,  dan  dalam pembahasan  tentang  fitnah  (12),  serta
Ahmad dalam i4/ Mus#ad (3/321 ).

302  gz.ra `ofe Hamzah termasuk qz.ro 'aA sob 'aA  dan m#fawafz.r sebagaimana dalam

pembahasantentang,4/Jq"a'(2/715)danragrib4#-IvnyrOial.151).



yczdzha7~  dan  );cldzdzczfrha7.  maknanya  satu.   Ada  yang  mengatakan,
"Malma   :J®.L+   dengan   fczfrfa/z#   atau   mengingatkan   apa   yang

dilupakannya di salah satu waktu pada waktu yang kedua, atau untuk
mengingatkan kesucian Allah SWT dalam hal itu."

j££± :£ij` "4faw ora!#g )/¢ng I.#gz.# bers)#.fa„ " Dikatakan,
"Syahara  yasykunA  syukran  wa  syukuuraa,  sapect:i  kafara  yalrfura,

ha/&7z, fat/zt%raa. Syukur ini karena Allah telah menjadikan keduanya
kuat untuk mencari penchidupan mereka.  Seolah-olah mereka ketika
berkata,  is;Jtcj  "Sz.apakefe  ya#g Ma!fea  Pen);a!j/a"g,"  mereka juga
berkata, `Dia-lah yang menakdirkan segala sesuatu ini."

Firman Alah :

pe6isb't£±c±i€y'fG6ji=;d3fQfj{3c=j
©ifei$6Gjrf{

C`Dan hamba-hamba yang balk dart Tuhan Yang Maha Penyayang

itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah
hati dan apabila orang®rang jahil menyapa men.eka, mereka
mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan."

(Qs. AI Furqaan [25]: 63)

Firman  Allah  SWT,   6j£ ¢;€Y'£G 6|£:;;djf£5}{ 3\±j
"Dan hamba-hc[mba yang balk dari Tuhan Yang Maha Penyayang itu

(ialah) orang-orang yang bdyalan di atas bumi dengan rendah hati. "
Ketika   Allah   menyebutkan   kebodohan   orang-orang   musyrik   dan
tuduhan   mereka   terhadap   AI   Qur`an   dan   hadits,    Allali   juga
menyebutkan  hamba-hamba-Nya  yang  mukmin   dan  menyebutkan



si fat-sifatnya. Allah lalu menambahkan mereka dalan menghanbakan
diri kapada-Nya sebagai pen8homatan kapada mereka,  sebagaimana
Allah  SWT  berfiman,   £3±;> ts=i ~cj{::i:i  "Afuha  S«cz.  j4/haA,

yang telah merxpe]:jalankan hanba-Nya pada suatu mala[m," (Qs. AI
Israa` [17]:  1), dan ini telch dijelaskan sebelumnya.

Karena  itu,  barangsiapa  yang  menaati  Allah  dan  bedbadali
kapada-Nya, kemudian menyibukkan pendengaran, penglihatan, lisan,
dan hatinya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dialah

yang   berhck   mendapat    gelar   hamba.    Sedan8kan    orang   yang
sebaliknya, maka dia temasuk seperti yang dinyatakan dalan fiman
Allah  SWT,  .i;iF i; ;rfu.Pl&jBi  "Mereha  I.f"  sepem.  bz.nato»g
ferma*,   bafthan  merefa  /eb!.fi  sesaf  /agr.."303  Maksudnya  dalam  hal

mengambil  pelajaran,  sebagaimana yang  dijelaskan  dalan  surah  AI
A'raaf.Seolah-olchAIlahberkata,j3qlj£6311£63ip.l*;ii}lit93
"Dan hanba-hanba Tuhan Yang Maha Penyayang itu adalah mereka

yang  berialan  di  muka  bumi."  Akan  tetapi  lafazh  r-  (mereka)
dihilan8kan. Hal ini sana saperti perkataanmu J±q` .JJ:3 atau  }1+ 'J-:3

J±ql "Zaid adalah pangeran."

Jadi  Cfj{ adalah khabar in"bf¢da ` 7»aAdzzfzt/  Demikian yang

dikatakan oleh AI Akhfasy. Ada yang mengatakan, "Bahwa khabamya
adalahfirmanAllchdialchirsurah,yaituC.>'i€ri.tGji=.dj!'Bi
•\!;;a "Mereka  itulch  orang  yang  dibalas  dengan  martabat  yang

tinggi  (dalam  surga)  karena  kesabaran  mereha. "  (Qs.  A;i F"eyaalL

[25]:  75).  Kemudian  antara mwbfada ` dan khabar terdapat  si fat-si fat
bagi mereka dan apa yang berfuubungan dengannya.  Demikian yang
dikatakan oleh Az-Zujaj . Dia berkata, "Bisa juga yang menjadi khabar
adalah   firman   Allah   SWT,    t±|€ty'8;6Ji=;djf  'Mereha  );¢»g

303 Qs. A| A.raaf [7]:  179.



ber/.a/a» dz. 7%«faa b%mz..'3°4 Lafazh 6|£:i; merupakan kehidupan mereka

dan  lamanya  mereka  hidup.  Maka  disebutkannya  hal  itu,  karena

pelpindchannya di muka bumi, yaitu untuk bergaul dengan manusia
dan berhubungan dengan mereka."

Fiman Allah SWT,  tfjf adalah masAdar dari a/ Aawz.»  dan
artinya berasal dari as-Safa.»aA (tenang) dan a/ wz.Oar (stabil). Dalani

tafsir dinyatakan, "Mereka berjalan di muka bumi dengan sikap santun
dan  tawadhu`.  Mereka  beljalan  dengan  sikap  sederhana.  Dan  si fat
saped  ini  temasuk  dari  si fat  dan  akhlak  nabi.  Rasulullah  SAW
beasablbda,     "Wahai     manusia,     halian     wofib     tenang,     harena
sesungguhnya kebatkan itu tidak terdapat dalam sikap berjalan yang
tergesa-gesa.»30S

Diriwayatkan tentang si fat Nabi  SAW, bchwa beliau apabila
turun, beliau tunm seperti  orang yang beljalan dari atas, melan8kah
dengan  menunduk,  dan  beljalan  dengan  tawadhu'  dan  tenang,  dan

apabila  melan8kali  lan8kahnya  luas.   Atau  bchwa  beliau  berialan
dengan   mengan8kat   kakinya   dengan   carat   dan   memanjan8kan
langkahnya,  dan ini berbeda dengan jalannya orang yang malas dan
sombong. Semua itu dilakukan oleh beliau dengan lembut dan tenang
tanpa  tergesa-gesa.   Sebagainana  dikatckan,  bchwa  beliau  saperti
tunm dari  tanch yang menurun.  Demikian dikatakan oleh AI  Qadhi
lqu.

Umar bin Khaththab berialan dengan carat tanpa dibunt-buat.
Az-Zuhri  bckata,  `Berialan  capat  dapat  menchilan8kan  keeeriaan
wajch."  mnu  Athiyych  belkata,3°6  `Yang  dincksud  capat  edalch
melan8kah  dengan  pasti  dan  ini  tidak  menghilan8kan  kcwibawaan.

3°' Lin /'rab .4/ fgivr`an karya An-NIihas (3/166, 167).
305 A| |idhaa' ardnya ccpat berialan. Lil. An-jvz.AayaA (5/196).
306 LEL A| Muhamar AI Wdyiz (\2137 .



Adapun yang paling baik adalah yang tengah-tengali (tidak carat dan
tidak lanbat)."

Zaid  bin  Aslam  mengatakan,  "Saya  bertanya  tentang  tafsir
firman Allah SWT,  6jf e|€¥.ae 6Ji=; <±jf    Yz.cz/aA/ ora»g-ora»g
yang  berjalan  di  atas  buni  dengan  rendah  hati,'  "cka  sayaL rfudck
mendapatkan jawaban  dari  hal  itu.  Kemudian  di  dalan  tidur,  saya
melihat  orang  yang  datang  kapada  saya  dan  dia  berkata:  Mereka
adalch orang-orang yang tidak menginginkan melakukan kerusakan di
muka bumi..»307

AI  Qusyairi  beckata,  "Ada  yang  mengatakan  bahwa  mereka
tidak   beljalan    untuk   melakukan    kerusckan    dan    kemcksiatan,
melainkan selalu berada dalam ketaatan kapada Allah dan melakukan
hal-hal  yang  mubah  tanpa  mengikuti  kemauan  hawa  nafsu.  Allah
SWT berfiman,  ,jL;i !&' gr:i£.i riii!bc;:' ci|€ty-fju¥Y'5   'Da»
janganlch    kanu    bdyalan    di    muka    bu:nd    dengan    angkuh.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi
membanggakandiril.'.308

mnu   Abbas   berkata,    `Dengan   ketaatan,   kebaikan,    den
tawadhu'."  AI  Hasan  berkata,  "Changrorang  yang  penyantun  jika
mereka  dibodohi,  maka mereka tidak akan membodohi." Ada yang
mengatakan, `Tidck sombong kapada orang lain."

Menurut saya (AI Qurthubi): hi semuanya malmanya saling
berdekatan  dan mengandung  unsur kesadaran  akan  Allah  dan takut
kapada-Nya.   Pengetahuan  terhadap   hukum-hukum-Nya   dan   takut

3°7 .4tsar ini dari Zald bin Aslam dan disebuthan oleh Ibnu Athiyyah dalam il]id,

dan Ar-Razi dalam tafsinya (24/107, 108).
308 Qs. Luqmaan [31]:  18.



kepada adzab dan hukumannya. Semoga Allah menjadikan kita bagian

dari mereka dengan karunia dan pemberian-Nya.

Sekolompok  ulama  berpendapat  bahwa  lafazh   tfji  terikat
dengan fiman Allah, qiz;€V.f|P 6|£:;; "Merefap ber/.a/a» dz. m%fap bzfmz.,"

bahwa beljalan (kaki) adalah sikap rendch dan tawadhu' .

Ibnu Athiyyah berkata,309 "hi menyerupal penakwilan bahwa

akhlak  orang yang beljalan  Q[aki)  itu  adalah rendah diri  dan  sesuai
dengan jalannya.  Jadi perkataan itu kembali kepada saperti apa yang
kami  jelaskan.   Adapun  apabila  yang  dimaksud  adalah   si fat  dari

jalannya,  maka  ini  tidak  benar.  Karena  betapa  banyak  orang  yang
bejalan  dengan  rendah  hati  dan  pelan-pelan  adalch  srigala  gembel

yangmenjijikkan.

Rasulullah  SAW  sendiri  merendahkan  diri  dalam  beljalan,
seolch-olah beliau turun dari jalan yang menurun,310 dan beliau adalah

panutan bagi  umat ini.  Adapun  sabda Nabi  SAW,  "Barangrrdpa  dz.
antara kalian berjalan dalam keadaan tergesa-gesa, maka hendalmya
dz.a  ber/.a/cz» pe/a#-pe/a»," maksudnya ingin mengontrol dirinya dan
bukan  bermaksud  beljalan   sendirian.   Tidakkah  orang-orang  yang
menyembunyikan    kedoknya    dalam    beragama,    mereka    hanya
menampakkan j alan yang baik saj a, hingga seorang penysir berkata,

Mereka sernua berjalan pelan-pelan,

Tetapimerekasemuamemburuhewanbuman.3))

Fiman  AIlah  SWT,   \=££$6 Gj3#{ i{16`Sjj  "Da»
apabila  orang-orang jchil  menyapa  mereka,  mereka  mengucapkan

??_ LHL AI Muharrar AI Wrtyiz (12/37).3'° HR. At-Timidzi dalan pelhoahasan tentang biografi, bab: no. 8, Ahmad dalam

A/ Mus»ad ( 1/512), dan disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam An-IVz'Aa);aA (3/3).
3'' Lth. AI Muharrar AI Wtyiz (6ls\2).



kata-kata  (yang  mengandrng)  keselamatan. "  An:INwhas  befrata;3\2
"\=±r   bukan   berasal   dari   kata   af-fas/z'z.in,   melainkan   dari   kata

tasallum.   Orang   Arafo;fo   berka:fa   salaaman   atan   tasalluman,   a:fan

fasa//wmcl#  mz."ha  (mengucapkan  kapadanu),  atau  baraa `aft  in.nhs

(membebaskanmu),  dan ini maus*wb kepada salah satu dari dua hal:
Bisa jadi  ia mausfawb  dengan  lafazh  $6,  dan bisa juga ia menjadi
masAdar. hi adalah perkataan Sibawaih.

Ibnu Athiyyah berkata,313 "Adapun yang aku katakan, bahwa

$6  adalch  pelaku  dalam  lafach   \=±£  karena  maknanya  adalah
mereka mengatakan lafach ini."

Mujchid berkata, "Ma]ma \=±£ adalal sadBadcm ®enar), atan
dia   berkata   kapada   orang   yang   bodoh   suatu   peckataan   yang
mendorongnya   urm]k   bersikap   lemal   lembut."   Jadi   lafach   i$6
berdasal.kan takwil ini adalah pelaku dalam fiman-Nya  \£ri=. sesuai
dengan pendapat papa ahli nahwu. Hal itu karena ia belmakna suatu

perkataan.

Sekelompok   ulama  berkata,   "Orang   yang   menjadi   objek

pintch  ini  hendaknya  mengucapkan  kata-kata  yang  mengandung
keselanatan dengan lafach ini, atan sa/z.m»aa sa/aama7z atau fas/z.z.map

dan  semacarmya,  maka  yang  menjadi  pelalni  di  dalamnya  adalah
benar-benar dari lafazhnya sesual dengan pendapat ahli naliwu.

Masalah: Ayat ini tunm sebelum ayat as-sol/(ayat-ayat dalam
surah  At-Taubch),   yang  nana  sebariannya  berhubungan   dengan
orang-orang kafir dinasakh dan etikanya tetap kekal di tengah kaun
muslim hingga Hari Kiamat.  Sibawaih menyebutkan nasalch tentang
ayat  ini  di  dalam  kitabnya  dan  dia  tidak  berbicara  tentang  nasakh

3\2 Lm. An.Nasikh Wla AI Mausukh  Qal. Z39).
3" Lih. A| Muharrar AI Wdyiz {12138`.



selain  itu,  Dia memperkuat bahwa yang dimcksud dengan scz/a!a7»cz»

adalah       crs-sa/aamczfe       (keselamatan)       dan       bukan       ¢f-fcrs/I.I.in

(mengucapkan   salam).   Karena  orang-orang  mukmin  tidak  pemah
diperintahkan  sama  sekali  untck mengucapkan  salam  kapada orang-

orang kafir. Ayat ini diturunkan di Makkch dan ia dinasalch oleh ayat
as-saz/(ayat-ayat dalam surch At-Taubch).

An-Nwhas    berkata,314    "Kami    tidak    mengetchui    apckah

Sibawaih  memiliki  perkataan  tentang  makna  nasilch  dan  7»¢»s%ef*fe

kecuali dalan ayat ini."

Sibawaih  berkata,  ``Pada  saat  itu,  orang-orang  muslim  tidak
diperintahkan    untuk    mengucapkan    salani    kepada    orang-orang
musyrik,  akan  tetapi  berdasarkan  makna  perkataarmya,  f&sa//%ma!»

mz.7ffaim (sebagal keselamatan dari kalian), dan antara kita dan mereka

tidak ada kebalkan, tetapi juga tidak ada kejahatan."

AI  Mubanad  berkata,  "SeharLisnya  dikatakan,  bahwa  kaum
muslim pada saat itu tidak  diperintahkan untuk memerangi mereka,
tetapi kemudian diperintahkan untuk memerangi mereka."

Muhammad bin Yazid berkata, "Sibawaih salin dalani hal ini
dan dia kelini memchami pemyataan itu."

Ibnu AI  Arabi berkata,315  "Pada saat  itu,  kaum muslim tidak

diperintahkan untck mengucapkan salam kapada orang-orang musyrik
dan   tidak   pula   dilarang   melakukan   hal   itu,   melainkan   mereka
diperintahkan  untuk beljabatan  tangan  dan berkata baik.  Rasulullah

SAW  datang  ke  tempat-tempat  mereka  berkumpul,  menghidupkan
suasana mereka dan mendekati mereka, tetapi tidak mencari perhatian
mereka.  Orang-orang  telah  sapckat  bahwa  orang  yang  bodoh  dari

3_`... Lfl\. An-Nasikh Wa AI Mausukh  (hal. 239).
315 Lib. AAkem ,4/ gwr`a" (3/1430).



kalangan orang mukmin apabila kebetulan bertemu denganmu, mcka
kamu  boleh  mengatakan  kapadanya,   "Sa/czczmw#   `cz/az.*a"   (semoga

Allah memberikan keselamatan untukmu).

Menurut  saya  (A]  Qurthubi),  "Perkataan  ini  menyerupai
dalil-dalil   Sunnch,   dan   kami   telch  menjelaskannya   dalam   surah
Maryam.316  Para  ulana berbeda pendapat  tentang  diperbolehkannya

mengucapkan salam kepada orang-orang kafir. Karena itu tidck perlu
aidanya. ton:man nasakh. Wallaahu a 'lam."

jin-Nadhr  bin   Syunail   berkata,   "AI   Khalil   menceritakan
kepada kami,  dia berkata:  Aku mendatangi Abu Rabi'ah AI  A'rabi
dan dia adalah orang paling alim yang pemah aku lihat, dan temyata
dia berada  di  atas  atap.  Ketika kami  mengucapkan  kepadanya,  dia
membalas salam kani dan berkata, 'Luruskan!' Kani bingung, karena
kami tidck tchu apa maksud yang dikatakannya. Seorang Arab badui
kemudian berkata di sampingnya, Dia menyunin kalian untuk naik'.

AI Khalil berkata: Itu termasuk fiman Allah SWT,   J\£~ds¥'\`r{
»CJ#>'ti2)5,f±li\  `Kemndian  Dia  mermju  langit  dan  langit  itu  masih

merapclha#  asap'.317  Mcka kami pun naik ke  atas  atap  itu.  Dia  lalu

berkata, 'Apakah kalian memiliki roti yang masih baru dan susu segar,
serta  air  yang  banyak?'  Kami  menjawab,  'Baru  satu jam  yang  lalu
kani  meninggalkannya.'  Dia  lalu  berkata,  'Salaaman.'  Akan  tetapi
kami  tidck  tahu  apa yang  dikatakannya.  Orang Arab  badui  itu  lalu
berkata,  'Dia bertanya kepada kalian sesuatu yang ditinggalkan, tidak
ada kebaikan di dalamnya dan tidak pula ada keburukannya'. AI Khalil
lalu  berkata:  Itulah  bagian  dari  fiman  Allah  SWT,    '#6\SS
\CS=.\Sis 6$3i=S   'Dan   apabila   orang-orang   jahil   menyapa

3]6 Lib. Tafsir ayat 47 dari sural Maryam
317 Qs, Fushshilat [41]:  11.



mereka,    mereha    mengucapkan    kata-kata    (yang    mengandrng)
keselarmatan'."

Ibnu Athiyych berkata,318 "Saya melihat dalan sebagian buku-

buku sejarch, bahwa Ibrahim bin AI Mahdi ndan dia temiasuk orang

yang condong kapada Ali bin Abi Thalib RA- dia berkata pada suatu
hari di hadapan AI Ma'mun sementara dia bersania janaahnya: Aku
mimpi  melihat  Ali  bin  Abi  Thalib,  mcka  aku  berkata  kapadanya,
'Siapakali kamu?' Dia lalu menjawab,  'Ali bin Abi  Thalib.' Aku lalu

pergi    bersamanya    ke    sebuch    jembatan,    tetapi    dia    beljalan
mendahuluiku,  maka  aku  berkata,  'Perkara  ini  hanya  berhubungan
dengan  seorang  wanita  dan  kami  berhak  mendapatkannya  daripada
kanu.' Aku tidak mendapatkan jawaban darinya. AI Ma'mun berkata,
'Apa j awabannya kepadaniu?' Dia berkata kapadaku, 'Sa/aamcz#'."

Perawi  atsar  ini  berkata,  "Ibrahim bin AI  Mahdi  tidak hafal

ayat itu, atau dia lupa pada saat itu, maka AI Ma'mun mengingatkan
kepadanya  ayat  itu  kapada  orang  yang  hadir  bersamanya,  dan  dia
berkata,  Demi Allah, paman,  itulah dia Ali bin Abi Thalib,  dan dia
telah  memberikan jawaban  kapadamu  dengan jawaban  yang  sangat

jelas.'  Ibrahim  kemudian  merasa  malu.  Tidak  mustahil  mimpi  ini
memang benar."

Firman AI]ah :

©ife,j\ifaj+*,6£€&jb'
``Dan orang yang melalui malam hart dengan bersujud dan berdiri

w#fwA rwftail "erckaL " (Qs. AI Furqaan [25] : 64)

3'8 Lib. A| Muharrar AI Wdyiz (12138).



Firman Allah SWT,  \Z:±±,; ``ifi i+I,G|;;{&j5  "Dan
orang yang melalui malan hari dengan berslyud dan berdiri utuk
rwfra!# mereha. " Az-Zujaj berkata, "Orang yang melalui malam adalah
orangyangmengetahuimalam,baikdiatidurmaupuntidaktidur."

Ibnu Abbas berkata,  `Barangsiapa yang melaksanckan shalat
dua  rakaat  atau  lebih  setelah  Isya`,  maka  dia  telch  melalui  malam
dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan-nya."

AI Kalbi berkata, "Barangsiapa yang melaksanakan shalat dua
rakaat setelah Ma8hrib dan enipat rakaat setelah Isya`, maka dia telal
melalui malam dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan-nya."

Firman Anah :

6gee\fed±L'f€€\3;6€j+i€;'6JLi6aj{j
©gii2jj#6£~ifta!©6fr

"Dan orang-orang yang berkata, ` Ya Tuhan kami, jauhkan edzab

jchannam dart kami, sesungguhnya adzabnya irfu alalch
kebinasaan yang kekaL .  Sesungguhnya jahannam itu seburuk-

buruk tempat menetap dan tempat kediaman."

(Qs. AI Furqaan (25): 65-60

Fiman  Allah  SWT,  ';±{£ 6\£ e i+i GJ:u' 6j;:<zas
``Dan  orang-orang  yang  berkata,  'Ya  Tuhan  karmi,  jouhkan  adzab

/.afoa##am     darz.    kem[.',"    maksudrya    ndalah,    mereka    dengan
ketaatarmnya menjadi takut kapada adzab Allah. Ibnu Abbas berkata,
"Mereka mengatakan itu dalan keadaan sujud dan berdiri."



a)!;i  8# \4;+'r£ <;I.. "Sesungguhnya  adzabnya  itu  adalah
frebz.#asa#  yang  keha/, "  maksudnya  adalah,  pasti  selamanya  tanpa

dapat dipisahkan. Disebut a/ gAarz.I.in karena selalu bersamanya

Arda, yang rme:ngai+ahan, fulaan mughram bi hadeaa atan lazin

/czAw (terus-menerus) atau in""/I. ' /aA# aretagihan melakukannya). hi

maknanya  dalan  perkataan  orang  Arab3L9  saperti  yang  disebutkan
oleh Ibnu AI Arabi dan Ibnu Arafah, serta lainnya.

AI  Hasan  berkata,  "Mereka  telah  mengetahui  bahwa  setiap
lawan   akan  bexpisah  dengan  lawannya  kecuali   apabila  lawannya
adalahnerckajahannan."320

Az-Zujaj berkata, "Kekekalan (di dalam neraka) adalch adzab

yangpalingpedih.»321

Ibnu Zaid berkata, "Kekekalan yang buruk."322

Abu Ubaidah berkata,323 ``Kebinasaan, dan maknanya sana."

Muhammad bin Ka'ab berkata, "Allah SWT menuntut mereka
dengan harga yang penuh kenikmatan  di  dunia,  akan tetapi  mereka
tidak melakukannya. Maka harga itu yang telah menyebabkan mereka
kekal ketika dinasukkan ke dalan neraka."324

8\££jjfi=ti£~Cl#£       "Seszf»ggzfA»);a     /.aAa»»a7»      I.fro
seburuk-burck  te:mpat  menetap  dan  tempat  kediarnan, "  mlcksndnya.
adalah, tempat itu merupakan seburuk-buruknya tempat menetap dan
sebunik-buruknya  tempat  kediaman,   atau  mereka  mengatakan  itu
berdasarkan ilmu. Apabila mereka mengatakarmya berdasarkan ilmu,

3\9 Lfl\. Ash-Shthhah (Sl\996) dan Lisan Al 'Arab, e;"rfu. gharama.
32° Lih. Tafsir AI Hasan AI Bashri (2/172).
32` Lib. Fath AI Qadir `4n23).
an laid.
323 LTh. Maifaz AI Qur`an (2180).
324 Atsar ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma 'a#I. A/ g.Jr `a# (5/48).



mcka  mereka  lebih  mengetahui  besamya  apa  yang  diminta  dari
mereka, sehingga hal itu lebih dekat kapada kemudahan.

Firman Allah :

a;6t=jL#.i`!gi££.¢grfiTjL€jij
© l£Sd~,,3

"Dan orang®rang yang apabila membeLanjakan a.aha), mereha

tidak berlebih-lebihan, da.. tidak (pula) klkir, dan adalah

®embelanjaan ifro) di tengah-tengah anlara yotng demihian."
(Qs. A] Furqaan [25]: 67)

Fiman  Allah  SWT,   i££.?!££ii ijL€jfj  "Dan  orang-
orang yang apabila membelanjakan 0.aria), mereka tidak berlebth-
/ebz.Aa». " Para mufassir belbeda pendapat tentang takwil ayat iri.

[in-Nulas  berkata,325  `Terkataan  yang  paling  baik  tentang
maknanya,  bahwa  orang  yang  menginfakkan  selain  untuk  ketaatan
kepada Allah, mcka ini temasuk berlebih-lebihan.  Dan,  orang yang
menahan diri dari menSnfaldran untuk ketaatan kapada Allah, maka
dia  adalah  orang  kikir.  Chang  yang  menginfakkan  untuk  kctaatan
kepada  Allah,  maka  dia  ndalch  orang  yang  moderat  diantara  yang
denrikian.

Ibnu Abbas bekata, `Barangsiapa yang menrinfakkan seratus
ribu  dalani kebenaran,  maka tidak temasuk berlebih-1ebihan.  Akan
tetapi  orang  yang  menginfalckan  satu  dirham  bukan  di  jalan  yang

325 Lil. An.Nchas dalan Ma 'a»z. A/ g«r `an (5/48).
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benar, maka dia telah berlebih-lebihan.  Orang yang men8halangi hak
seseorang,  mcka  dia  adalah  orang yang  kikir."  Demikian juga yang
dikatakan oleh Mujahid, Ibnu Zaid, dan lainnya.

Aun  bin  Abdullah  berkata,  "Berlebih-1ebihan  adalah  kamu
menginfakkan harta orang lain."

Ibnu Athiyyah berkata,326 "Ini dan lainnya tidak berhubungan

dengan     ayat     itu."     Di     satu     sisi     dikatakan,     "Sesungguhnya

menginfakkan  untuk  kemaksiatan  merupckan  sesuatu  yang  dilarang
oleh  syariat  Islam,  baik   sedikit  maupun  banyak.   Demikian  juga
dengan  merampas  harta  orang  lain.  Mereka  yang  disebutkan  sifat-
sifatnya    dalam    ayat    ini   I.auh   dari    melakukan   kekikiran    dan

pemborosan.

Adapun   pelajaran   yang   terdapat   dalam   ayat   ini   adalch
menginfakkan harta untuk ketaatan kapada Allah dalam hal-hal yang
mubch.   Syariat  Islam  mengajarkan  agar  seseorang  tidak  berlebih-
lebihan dalam membelanjakan hartanya hingga tidak men8hilan8kan
hak  orang  laln  atau  keluarganya,  dan  semacamnya,  dan juga  tidak
kikir hingga keluarganya lapar dan berlebih-1ebihan  dalam menahan
hartanya. Adapun yang baik dalam hal itu adalah yang tengah-tengah,
atau yang sedang-sedang saj a.

Menginfakkan harta dengan sikap tengah-tengch (tidak boros
dan tidak kikir) bagi setiap orang tergantung kepada keluarganya dan
keadaannya, kekuatan badannya, kesabarannya dan keuletannya dalam
bekeda,  atau  sebaliknya.  Nanun  yang  terbaik  dalam  hal  ini  adalch

yang  sedang-sedang.  Karena itu,  Rasulullah  SAW membiarkan Abu
Bakar   Ash-Shiddiq   menyedekahkan   hartanya   secara   keseluruhan.
Sebab   hal   itu   sesual   dengan   keuletan   dan   kesabarannya   dalam

326 Lm. A| Muharrar Al "dyiz (12140`.



beragama.  Akan tetapi belian melarang orang  lain melakukan  yang
demikian.

Alan8kah  baiknya  apa  yang  dikatakan  oleh  Ibrahin  An-
Nakha'i, `Dia adalch orang yang tidak lapar, tidak telanjang, dan tidak
membelanjckan  untuk  sesuatu  yang  mana  orang-orang  mengatakan
telch berlebihan."

Yazid bin Hchib berkata,  `"ereka adalah orang-orang yang
memakai baju bukan untuk keindahan dan tidck memakan makanan
untul[mendapatkankenikmatan."327

Yazid  juga  belkata  tentang  ayat  ini,  `Mereka  adalah  para
salabat  Nabi  Muhammad  SAW.  Mereka tidak  memckan  makanan
untck mendapatkan kenikmatan dan kelezatan dan tidak pula memakai

pakaian  untuk  keindahan,   melainkan  mcneka  memakan  makanan
untuk  men8hilan8kan  raga  lapamya  dan  memperkuat  diri  mereka
dalam beribadah kapada Tuhan-nya. Mereka tidak memakai pakaian
kecuali untuk menutup aurat dan melindungivya dari sengatan panas
dan hawa dingin."

Abdul  Malik  bin  Marwan berkata kapada Umar bin  Abdul
Aziz    ketika    menikahkan    anak    gadisnya    Fatinch,    "Apckch
nafl[ahmu?"    Umar   berkata   kapadanya,    `Kebaikan    antara   dun
keburukan." Dia kemudian membacakan ayat ini.

Umar   bin   Khaththab   berkata,   "Cukuplah   seseorang   itu
dikatakan  boros, jika  dia berselera kapada  suatu makanan,  lalu  dia
menbeli dan memakannya.„328

327 Atsar dari Yazid ini  disebutkan oleh Ibm Athiyyah  dalam AJ Mq*arrar A/

Wa/.ie  (12/41),  Abu  Hayyan  (6/514),  dan  Asy-Syaukani  dalam ¥a!A  A/  gadz.r
(4!L2£)iarinidariuniardandisebutkanolchlbnuAthiyychdalanA/MwhamarAV

Wa/.ie(12/4l).
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Dinyatakan dalan Sunan Ibnu Majah, dari Anas bin Malik, dia
berkata:   Rasulullah  SAW  bersabda,  "Sesci7tggwA#);a  fermaswk  da7.z.

sikap    boros,     apabila    ha:mu    mermakan    apa    yang    menggoda

Seleranu.»329

Abu   Ubaidah   berkata,   "Mereka   yang   tidak   lebih   dalam
melakukan kebaikan dan tidak pula kikir, saperti fiman Allah SWT,

+:;iig\<l=gY'p'a±:j!a'|;:L'jJ::j:=;Y'p`"Da#j.o»gr»/aAhamw
jadikan  tanganmu  terbelenggu  pada  leherrl'I:u  dan janganlah  hamu
terlalumengulurkannya."330

Umar   berkata   kapada   anaknya   Ashim,   "Wahal   anakku,
makanlah   untuk   saparuh   perutmu   dan   janganlali   kamu   pemah
membuang  pakaian  hingga  usang,  serta  janganlah  kamu  menjadi
bagian suatu kaum yang menjadikan rezeki Allah di dalam perut dan

punggung mereka. "

L#.i`!i;  "Dam  fz.dr4  dr"/a/  fa.fa.r. "  Hamzah,  AI  Kisa`i,  AI
A'masy,  Ashim, den Yahya bin Watstsab membacanya berbeda dari
keduanya.   L#. dengan/afAaA )/a ` dan dfeammafr fa ` adalah gz.7~a `aA

yang baik,  berasal  dari  gafartz )/¢gfztr«.  Qiyas  ini  lazim  sapch  kata

qa'adayaq'udr.

Abu Amni bin AI Ala`  dan Ibnu Katsir membacanya dengan

/czfAaA  );cz `  dan  kasrah  fcz`  ¢czgfz.rz"),33t  dan  ini  merupckan  bahasa

yang dikenal dan baik. Ulama Madinah, Ibnu Amir, dan Abu Bakar,

9q
me

Pen
yam

329 HR.  |bnu Majah dalan peihoahasan tentang malcanan,  bab:  Termasuk Bores

3Pi¥F§u]¥Mifewftar£:e:1:g¥Mde:¥¥Ler:i¥;;igL;D;z2¥ni±::t„E
untck menilainya d&a 'z/: Ad-Damiri berkata, "Hadits ihi termasuk yang diingkari."

330 Qs. A| |sraa`  [17]: 29.
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dari   Ashim,   membacanya   dengan   dfaammaA  ya`   dan   kasrah   to`

omqtiruni.332

Ats-Tsa'labi berkata,  "Semuanya adalch bchasa yang benar."

jin-Nuhas   berkata,333   "Abu   Hatim   heran   dengan   gz.ra`aA   ulana

Madinch ini. Karena menuntnya, qz.7i4 `afo ulama Madinah tidck aneh.

Adapun qkatakan, ¢qfara }wgf!.", I.dzco  I//¢gara (apabila ia butuh),
sebagaimana  Allah  SWT  berfirman,   .:3£±il.{5£3  "OraHg  );a#g
maxpw mem%r%f fremamp%an#);a."334 Abu Hatim mentakwilkan untuk

mereka  bchwa  orang  yang  boros  adalah  orang  yang  butuh  dalam
walktu  capat."  Takwil  ini  anat  jauh.  Tetapi  takwil  untuk  mereka

adalah  bahwa  Abu  Umar  AI  Jarini  mengisahkan  dari  AI  Ashma'i,
dikatckan kepada seseorang apabila susah, qafara )Jaqfwrw  dan agtor¢

)wgfz.rw.  Mcka  berdasarkan  hal  ini,  gz.ra`afa  itu  sfeafaz.A.  Jika );a`  di-

/afftaA-kan,makaialebihbenardanlebihbisaditerima,lebihmasyhur
dan dikenal.

Abu Jinr dan orang-orang membacanya,  t£S dengan /affeaA

q¢/, yakni adJ¢¢ (adil atau tengch-tengch). Hassan bin Abdurrahman
membacanya,   g..waa[ma[a,   dengan   kasrah   ga/,335   atau   penyampai,

pembenar, dan pemilik yang halal. ,4J gz.waaam adalah suatu perkara
yang kekal keadaannya dan stabil.

Ada  yang  mengatakan,  "Keduanya  adalah  dua  bahasa  yang

mrfuanya sama."  gS adalch kbc[bar haa„a dan I.s].mnya mwgaddrr

(tersembunyi)  di  dalarmya,  atau  membelanjakan  antara  berlebihan
dan kikir adalch sikap tengah-tengah. Demikian yang dikatckan oleh

I32 Ibid.
333 Lih. /'rab .4/ gwr`a# (3/167).
334 Qs. A| Baqarah [2]: 236.
335 g!.ra `aA dengan kasrah qa/disebuthan oleh Ibnu Athiyyah dalam -4J M#tia77ar

A/Wajz.z(12/41).



A| Farra`,336 dan dia memiliki perkataan lain yang menjadikan  €i;;
sebagai  I.sz.in ha#cz  dan me-ma7!sAcib-kannya.  Karena lafazh-1afazh ini

banyck penggunaannya, sehingga dibiarkan keadaannya dalam posisi
ma!¢w ' @erharakat dfeammafa).

An-Nulas berkata,337 ``Saya tidak mengetahui versi ini, karena

lafazh   bczz.73aa   jika   dalanl   posisi   7.¢/&'   maka   ia   di-mczgiv/'-kan,

sebagaimana dikatakan, baz.»a  `az.7zczz.Az. czAmcz" (antara kedua matanya

terdapat wana merah).

Firman Allah:

+riitfcjtj=:a{6ij;:;.fjji\:ifr'£S{EdLfi±{J.j{j
'al'Liij2.©Ccifia;a,I,`Sj*Tc*'j2J3;.t'D'#'!j£

©6ca4,ap,#£j3iS-t`±:+\5d-i
t`Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta

Allal- dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Auah

(membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak
berz}mh Barangsiapa yang melakukan demihian itu, niscaya dia

mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dillpat gandakan
adzab untuknya pada Hart Kic[mat dan dia akan kekal dalam adzab

I.f«, d¢/¢rm Ae¢daa« ft?rAz.»" " (Qs. AI Furqaan [25] : 68-69)

Firman  Allah   SWT,   ji\:la£,diEGj±j±{;.jfj  "DCI#
orang-orang yang  tidak menyembah  ilah yang  lain  beserta  Allah."

336 Lth. Ma 'ani AI Qur`an (2/272, 273).
33] Lih. |'rab AI Qur`an (3/168).



Ayat ini utck mengecualikan hamba-hamba-Nya yang beriman dari
si fat-si fat orang kafir yang menyembah berhala, membunuh manusia
dengan   mengubur   anak-anck   perempuan,   dan   berbagai   bentuk
kezhaliman  lainnya,  saperti  pembunuhan,  menipu,  berzina.   Orang

yang memalin8kan  ayat ini dari ma]ma zhahimya,  seperti perkataan
ahli   I./mw   ma'a»z.,   "Tidak   pantas   menanakan   Ar-Rahman   pada

seseorang secara khusus (maksudnya hanis eta nana sanbungannya,
baik di dapan kata ar-raAma# maupun di belckangnya. Ed)."

Maknanya adalah tidak memperfuhankan hawa nafsunya dan
tidck  men8hinakan  diri  mereka  dengan  kemaksiatan,  1alu  hal  itu
membunuh diri mereka sendiri.

Adapun makna i;j'tif  atan kecuali dengan pisau kesabarali
dan pedang kesunggulian, mcka mereka tidak melihat kapada wanita

yang bukan mal]ram dengan penglihatan nafsu, sehingga dia menjadi
pembunuh,   melainkan   karena   darurat,   sehingga   menjadi   saperti
pernikchan.   Syaikh  kami,  Abu  AI  Abbas  berkata,  `Terkataan  ini
menakjubkan,   tetapi   dalam   keadaan   perang   menunjukkan   pada
kebodohan."

Ayat ini dimulai dengan si fat-si fat terpuji yang mana mereka

harus men8hiasi dirinya dengan si fat-si fat itu sebagai pen8homatan
bagi  mereka,  kemudian  setelah  itu  dijelaskan  si fat-si fat  yang harus
ditinggalkan agar j auh darinya. Wra//a[afew 4 'Jam.

Menurut saya (AI Qurthubi), "Di antara yang menunjukkan
kekeliruan  pendapat  bahwa perkara  itu  tidck  sesuai  dengan  makna
zhahimya adalali riwayat Muslim  dari  hadits  Abdullah bin Mas'ud,
dia  berkata:  Saya  bertanya,  "Wahai  Rasulullah,  dosa  apakch  yang

paling  besar  di  sisi  AIlah?"  Beliau  menjawab,  "Kam#  me#jad].ke#
untuk  Allah  sekutu  baginya,  padahal  Dia  yang  menctptakanrm."



Abdullah  bin  Mas'ud  bertanya  lagi,  "Kemudian  apa  lagi?"  Beliau
rnemidowalto,  ``Kamu  membunwh  anaknou,  karena  takut  dia  meminla

ma!ha#."   Dia  bertanya,   "Kemwdz.a#   apa   /agz.?"  Beliau  menjawab,
"Kamu    berzina   dengan    istri    tetanggamu."338    AIlch   ke"diqu

i;GLft{J.jijfjf,:
¢{fi.`Danorang-orangyangtidakm;nyembahilchyanglalnbeseria

Allah    dan    tidak    membunwh    jiva    yang    diharamkan    Allah

(membunuhnya)   kecuali   dengan   (alasan)   yang  benar,   dan  tidck
berzina,   barangsiapa  yang  melakulcan  demikian  itu,  niscaya  dia
mendapat (pembalasan) dosa (nya). " AI Aatsaam daham bah:usa. Awh

edalch  a/  I.qaab  Qukuman).  Demikian  Ibnu  Zaid  dan  Qatadah339

membaca ayat ini. Di antaranya seperti yang dikatakan oleh penyair:
``Semoga Allah membalas Urwah, yang mana dia durhaka

Dankedurhakaantentuadahakunannya.''34°

• Atau balasan itu adalah hukuman baginya. Abdullch bin Amru,

nrimah,  dan  Mujahid  berkata,  "Sesungguhnya   Ccifi  adalali  suatu
lembch di dalam neraka jahannan yang diciptckan oleh Allah untuk
memberikan  hukuman  kapada  orang-orang  kafir.  Seorang  penyair
berkata,

" Kami menjumpal kebinasaan dalam perang kand

Dan setelch kebinasaan itu dicampckkan ke lembah jaharmam. "

¥ndi¥j¥:ct33a±y±¥¥~;£P`irv¥£¥rfei¥+aj¥j£{

338 HR. Muslin dalam pembahasan tentang imam, bab: kemusyrikan sebagal dosa

yaF3g¥#£,b#a9arp:n,je#a;£(d]°2S/a4?;,Sg,'#7a4:e#|#f'Lfu({;;:;)).,yaitrg,.m`afr

yaF48ga¥sary:#£:£E:i±t#Q:]¥sto#inahisebaga-adalanMa/ae"
gwr`a#  karya  Abu  Ubaidah  (2/81),  Tafsir  AI  Mawardi  (3/165),  /am!.' A/ Ba);aH
(19/26),  dan juga  terdapat A/ Kaml./,  hal.  446,  .4J M#foarror AJ  Wr¢jz.z  (12/41),  A/
Bahr AI Muhith (6/515).



Dalam   S#aAz.fa   Mzzs/z.in  juga  dinyatakan,   dari   Ibnu  Abbas,

bahwa sekelompok orang mus)rik telah merajalela dalam melakukan

pembunuhan  dan  perzinaan.   Mereka  kemudian  mendatanri  Nabi
Muhammad   SAW   dan  berkata,   "Sesungguhnya   apa  yang  kamu
katakan  dan  kamu  ajak  kapadanya  adalch  untuk  Hasan,  dan  dia
memberitchukan kepada kani balhwa apa yang kami lakukan sebagai

pcen:-:£d:,:,a#;ckct:3¥±:Y,;,y#.,#fa'i`,g!jiifijkf-?6jai3
orang~orang yang tidck men:yenbch ilch yang lain beserta Allah dan
tidak membunwh jiwa yang diharankan Allah (membunwhnya) kecuali
dengan  (alasan)  yang  be:lira:r,  dan  tidak berzina,  barangsiapa yang
melakukan  demikian  itu,  niscaya  dia  mendapat  foembalasan)  dosa

/nya/,'danjugatl]nmayat,rilSif};5i&.diC;3\€3€"Hal.Aamha-
hamba-Kuyangmelampwi`b;1asterhadapdirimerekasendiri.'*"

Ada  yang  mengatckan,  bahwa  ayat  ini    i;;:i&.jic;3`±S.
diturunkan   berkenaan   masalah   `foinatang   liar"   yang   melnb`muh
Hamzah bin Abdul Muthallib.  Demikian yang dikatakan oleh Sa'id
bin Jubair dan Ibnu Abbas, dan ini akan dijelaskan nanti dalan surah
Az-Zunar.

Fiman AIlah SWT,  a;j'ti|  atau dengan alasan yang benar
untck dibunuh seseorang itu dengannya, saperti kufur setelah bedman
atan  berzina  setelch  menikah,  sebagainana  yang  telch  dijelackan
dalam surah AI |in'aam.342  {±;S.Y'D' "Dan fz.Zak be#z.»a. " Macka
telch menghalalkan kemaluan wanita tanpa ikatan pemikahan dan juga
bukan berdasarkan kepemilikan budck. Ayat ini menunjukkan bahwa
setelah kekufuran tidak ada dosa yang lebih besar daripada mcmbunuh

jiwa tanpa alasan yang benar, kemudian berzina. Karena itu ditetapkan

r4:sE.¥a-fiz#3]:]i5s3rialAlAn,_



hukuman  bagi   pezina  yang  telah  menikch  adalah  dibunuh,   atau
dicanbuk bagi orang yang belum pemch menikah.

Firman    Allah    SWT,     'al'ii£±£3.© Cffi# ch,`; j=i;Jc*'j
3^'3£^ `.Barangsiapa  yang  melakukan  demikian  itu,  niscaya  dia
mendapat  foembalasan)  dosa  (nya),  (yahai)  akan  dilipat  gandahan
adzab. "  Nafi',  Ibnu  Amir,  Hanzch,  dan  AI  Kisa`i  membacanya
Life.    dan fi€j dengan jazm q]erharakat s«fa.»). Sedangkan Ibnu
Katsir membacanya lj#J dengan tasydid `¢z.w dan membuang A|if,343
dan  dengan /.azm  pada  :.ii=a+J  dan  °J---k;J3  .  Thalhah  bin  Sulaiman

membacanya .Liz:ZaL' dengan  dfea7»maA  »«»  dan kasrch  `az.»344  yang

ditasydidkan, dan membaca +I`j[[[.iil dengan »asAab dan fafj dengan

/.c!zm @erharakat Swfu#). hi juga gz+a .`afa Abu Ja'far dan Subaih.

Dalan riwayat Abu Bakar, Ashim membaca L2L=. dan ife'5
dengan  ra/a '  ®erharakat  dHammaA)  pada  keduanya  dengan  alasan
afAa/45 dan isfz. 'maa/ Sedan8kan Thalhah bin Sulaiman membacanya
:`|;I;~j dengan fa `346 yang berarti ini adalah perkataan kapada orang

kafir. Diriwayatkan dari Abu Amr I--i#.~j dengan dfeammaA ya ` dan

/ajAaft  /am ,'].Jnya.347  Abu  Ali  berkata,  "Pendapat  keliru  dari  seti
periwayatannya."348  d£±£3.  dengan /.azm  adalah  bade/  ®engganti)

343  Qira`ah  iwi  mutawatir  schz\gaimana, dalaln AI  Iqna' (2nl5)  dan Taqrib  An-

NT%rg¥;;!a5A].ini  disebutkan  o|eh  |brm  Athiyyah  dalam „ Mw*a„ar „  WaJ.i.Z

(12/5422.I.ra `aA  ini  termasuk gzto 'aA  sad 'aA  dan mwtowafz.r,  sebagainana  dalam „

Jg#6'!2,`r7a]`:);dfizfniA|:%guyinhal;I.e5h'.mnuAthiyyahdalanfafsimya(12/42),

Ab3¥7Hga,#¥A¥g#fai{5i5s:i)jthAasny-oS]::E|#LanyyFaF£`|a`,L9aAd,'.'#fr]a2£);r~

Wa/.i.z (12/42), Abu Hayyan dalam .4J Ba4r (6/515),  dan Asy-Syaukani dalam F¢fA
A!388a##.(%t%6kiQadir(4n26).



dari lafwh ji; yang merupakan balasan bersyarat.  Sibawaih berkata,
"Dilipat gandakannya adzab adalch balasan atas dosanya."

Sedan8kan  apabila  dibaca  rcz/a '  @erharakat  dfoammclA)  maka

dalam  hal  ini  ada  dua pendapat:  Per.fama,  dia terputus  dari  kalimat

yang  sebelunnya.  Kedra,  diarahkan kapada makna  itu,  seolah-olah
seseorang    berkata,    "Apa    balasan    dosa    itu?"    Mcka    dijawab,
"Dilipatgandakan    adzab    itu   baginya."     6\¢   maknanya    hina,

disingkirkan, dij auhkan, dan diusir.

Firman A]]ah:

'fii3£'.a±'B£Lr\=P*:±Je€3€\:i;6c;i.i

©ctijjjL£+fii6eEiiff+,¥
``Kecuali orang-orang yang bertoubat, beriman dan mengerjahan

amal shalih, maka kejchatan mereka diganti Allah dengan
kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengotmpun Lagi Maha

PenynyaHg. " (Qs. AI Furqaan [25]: 70)

Fiman    Allah    SWT,    \i±±£*:£|3£j<f\:i;6t;¥f£
"Keouali  orang-orang  yang  bertoubat,  beriman  dan  mengerjakan

ama/  sfocl/I.A. "  Tidak  ada  perbedaan  antara  ulana bchwa  a/  I.sf!.ts7!¢ `

®engecualian) bagi  orang kafir dan orang yang berzina.  Akan tetapi
mereka berbeda pendapat tentang orang yang membunuh dari kaum
muslim  seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  dalan  surah  An-
Nisaa`.349   Dalam   surch   A|   Maa`idch35°   telah   dijelaskin   tentang

349 Lih. Tafsir ayat 93 dari surah An-Nisaa` .
350 Lih. Tafsir ayat 89 dari surah AI Maa`idah.



bolehnya   tidak   tergesa-gesa  dalam  membuat  pengecualian   dalam
sumpch, dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas berdasarkan ayat ini.

FirmanAllahSWT,i+,\±;i'fi{3i;.a±'B£Lr"A4ahafre/.czAafa»
mereka   diganti   Allah   derigan   kebajikan."   Ari:NIdras  bck:at:a,35\
"Pendapat  yang  paling  baik  dalam  hal  ini  apabila  dikatckan  orang

yang  kafir  telah  menjadi  mukmin  dan  orang  yang berbuat  maksiat
telah berubch menjadi orang yang taat."

Mujahid    dan    Adh-Dhahhak    berkata,    "Allah    mengganti
kemusyrikan menj adi keimanan untuk mereka."352

Diriwayatkan  sapertinya,  dari  AI  Hasan.  AI  Hasan  berkata,
"Suatu kaum mengatckan, penggantian itu di akhirat, namun pendapat

itu tidak tapat, melainkan penggantian di dunia, yaitu Allah mengganti
kemusyrikan dengan keimanan, dan keraguan dengan keikhlasan, dan

Perbuatanmaksiatdenganpemikahan."353

Az-Zujaj  berkata,  "Bukan  dengan  menjadikan  kebaikan  di
tempat    keburukan,    akan    tetapi    menjadikan    taubat    di    tempat
keburukan, dan kebaikan itu dilakukan dengan bertaubat."354

Abu Dzar meriwayatkan dari Nabi SAW, "Bahwa keburukan
diganti dengan kebaikan."355 Mcknanya diriwayatkan dari Salman AI

Farisi, Sa'id bin Jubair, dan laimya.

Abu Hurairch berkata, "Itu teljadi di  akhirat bagi orang yang
kebaikannya     melebihi      kejahatannya,      dan     Allah     kemudian

3S\ LflL |'rab AI Qur`an (31\69).
352  ,4tsar  ini  dari  Mujahid  dan  Adh-Dhahhak,  serta  disebutkan  oleh  An-Nuha§

dirlam Ma 'ani AI Qur`an (S153).
353 Lib. Tafsir A| Hasan AI Bashri (2/174). Lihat atsar ini dalam Ma 'a#!. i4/ gwr `a!#

kary4a A#:¥¥ i5;£53k.zujjaj  dan  disebutkan  oleh  An-Nuhas  dalam "a! 'a#Z. "

g¥;5`aD"i{:€i:±ino|ehmnuKatsirdenganmaknanya(3/227).



menggantikan kejahatan mereka dengan kebajikan qcebaikan). Dalan
hadits  dinyatckan,  `Niscaya  akan  ada  suatu  kaum  yang  berangan-
angan    mereka   banyak    melakukan   kejahatan."    Beliau    ditanya,
``Siapakah mereka itu?" Beliau bersabda, "Mereha )/a#g fre/.aftafcz##);a

diganti  oleh  Allah  dengan  kebofihan."3S6  Dirivayatkan  chch  Alb"

Hurairah  dari  Nabi   SAW.   Disebutkan  oleh  Ats-Tsa'labi   dan  AI

Qusyairi.

Ada yang men:atakan, `Penggantian itu merupckan un8kapan
dari  anpunan,  atau  Allah  memaaflcan  kejahatan  mereka  dan  tidak
menggantikannya dengan kej ahatan. "

Menurut saya (AI Qurthubi): Tidck menutup kemun8kinan
bagi   Allah   untuk   menggantikan   kejahatannya   dengan   kebajikan

apabila  taubat  sang  hamba  itu  benar.  Rasulullah  SAW  bersalbda
kapada Mu' adz,

O= jk +®i d,G3 qiL€ 3rfuoi 'a, g!i
"17outilah    kejahatan    itu    dengan    kebajikan,    niscaya    ia

menghapuskannya, dan pergauli manusia dengan akhlak yang
balk."3SJ

Dalam Shahih Muslim, dari Abu Dzar, dia berkata: Ra;ulullah

SA:W bersatol da, "Aku melihat orang yang terakhir kali masuk surga
dan  orang  yang  tera:mir  keluar  dari  neraka,  yaitu  orang  yang
didatangkan  pada  Hari  Kiamat,  lalu dikatakan,  singkirkan  darinya
dosa-dosa kecilnya  dan angkatlch dosa-dosa besarnya.  maha dosa-
dosanya yang kecil disingkirkan. Lalu dhatakan, 'Kanu lakiikan pada
hari ihi, ini dan itv, dan kamu lalou:ken peda hari ivi, ini dan itu,` laha

356 Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsinya (3/227).
357 ||R. At.Tir|nidzi da|am penbahasan tentang berbuat kebaikan bab: no. 55, Ad-

Darini dalam bersikap lembut 74, dan Ahmad dalan i4/ MZAsnad (5/153).



dia mdyawab,  'Iya,' dia tidak dapat menginghari. dan Dia khowatir

jika  ditanpckhan  kepadanya  dosa-dosa  besarnya,  lalu  dihatakan
kepadanya,   'Sesungguhaya   di   setiap   kyahatanrrm   telah   diganti
dengan  kebdyiham'.  Dia kemudian berhata,  'Wahai Tuhan,  aha telah
melakukan  sesuatu yang  tidak aku lihat  di  sini'."  Ak\i la;ha mdikiat

Rasulullah SAW tersenyum hingga ter|ihat gigi taringnya.358

Abu    Thawil    berkata,359    "Wahai    Rasulullah,    bagaimana

pendapatmu tentang seseorang yang melakukan dosa~dosa semuanya
dan  tidak  meninggalkannya  sedikit pun,  dan  dia pada  saat  itu tidak
meninggalkan   a!/   feczaj7.cz%   dan   ad-draj7.aft   kecuali   dilakukamya,

apakah dia mendapatkan taubat?" Rasulullah SAW bersabda, "4pczfroA
kemw fe/aft masw* Js/clm?" Dia menjawab, "Aku berscksi bchwa tidak

ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah satu-satu-Nya dan tidak
ada sekutu bagi-Nya. Aku juga bersaksi bahwa engkau adalch hanba
Allah dan rasul-Nya." Rasulullah SAW bersabda, "Jy¢, hamef /afuha»
kebaikan  dan  meringgalkan  kyahatan,  maha  Allah  menggantikan

kyahatan itu senua dengan kebofikan."

Dia    bertanya,    "Bagaimana    dengan    pen8khianatan    dan
kejahatanku,  wahai  Rasulullch?"  Rasulullah  SAW  bersabda,  "Jy¢,

(begz.£w  /.war   foa/   i.fw)"   Dia  berkata,   "Allahu   ckbar   (Allah   Mcha
Besar)."    Dia    terus    mengulang-ngulangnya    hingga    mundur.360

Demikian disebutkan oleh Ats-Tsa' labi.

358  |m.  Muslim  dalam  pembahasan  tentang  iran,  bab:  Penghuni  Surga  yang

Pa3BBA%:diiha#+gaEaffy#;7£).dari syathab A| Mamdud AI Kindi. Ibnu AS-

Sikkin  berkata,  "Dikatakan  demikian,  karena  dia  memiliki  banyak  sahabat  dari
°r3Fogb°£rsaenbgu&yanano]:hthinBn£:¥aaftsmiryadadiaLanT4a'fi#y:ag£/:5w2a);atn,nuTarir(3/328),

dan  hadits  ini  dalam  ,4/  JSAabafe  milik  Ibnu  Jarir  tentang  biografi  Abu  Thawil
(2/152).



Mubasysyir  bin  Ubaid,  yang  alim  dalam  ilmu  Nahwu  dan

bahasa Arab berkata, "4/ JJclaj7.¢h adalali meranpok janaah haji, dan
ad-d¢aj7.aft adalah merampok rombongan pedagang." Akan tetapi  66
\C±(.S±'ifI "Dan  adalch  Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha
Penyayang."

Firman Allah:

©fL=,fi(j!±j;,'A?J£\=Pfjt£3<l<cfj
"I)an orang yang bertaubat dan mengerjakan anal shalth, maka

sesungguhnya dia bertoubat kepada Auah dengan toubat yang
scbc#¢r-benarnyaL " (Qs. AI Furqaan [25] : 71)

FimanAllahSWT,61=,&{jLJ±jj'.'jS\£±±£J£3<6c;3
"Dan  orang  yang  bertoubat  dan  mengerjakan  arnal  shalih,  maha

sesungguhnya   dia   bertoubat   kepada   Allah   dengan   toubat  yang
sebenar-be#4r#};a. '' Tidak dikatakan, ma# qaama, karena dia berdiri.
Mcka bagaimana Dia berkata, ma# fa!aba, karena dia bertaubat? Ibnu
Abbas berkata, "Maknanya adalah orang yang beriman dari pendudck
Malckah dan berhijrch, serta tidak membunuh dan berzina, melainkan
melakukan    amal    shalih    dan    melakukan    shalat    wajib,    maka
sesungguhnya  dia telch bertaubat kepada Allah  dengan  taubat yang
sebenal-benamya.   Atau   Aku   mendahulukan   dan   mengutanakan
mereka daripada orang yang memerangi Nabi SAW dan men8halalkan
apa yang diharamkan.



AI  Qaffal  berkata,  "Ada  kemun8kinan  ayat pertania tentang

orang yang bertaubat  dari  kaum musyrik.361  Karena itu,  Allah  SWT

berfi.rman,   <;+'.isk i;4\E  'Kecuali  orang-orang  yang  bertaubat
dcz7®    berz.7#a#'."    Kemudian    ditambahkan   kepadanya   orang   yang

bertaubat  dari  kaum muslim,  dan mengikuti  taubatnya dengan anal
shalih, mcka dia juga mendapatkan keistimewaan saperti orang-orang

yang bertaubat j uga.

Ada  yang  mengatakan,  "Atau  orang  yang  bertaubat  dengan

lisannya dan tidak mewujudkan taubat itu dengan perbuatarmya, maka
taubat itu tidck ada manfaatnya. Melainkan orang yang bertaubat dan
melakukan anal shalih, lalu dia mewujudkan taubatnya dengan anal
shalih, maka dialah orang yang ber[aubat kapada Allah dengan taubat

yang  sebenar-benarnya,  atau  bertaubat  dengan  taubat  yang  benar,
yaitu  taubat  nasuha.  Karena  itu  ditegaskan  dengan  in"Adczr.  Jadi
lafazh  flj: adalah masAdar dan maknanya sebagai penegasan, saperti
fiman   Allah   SWT,    \=±±=t£;'ai#3   "Da%   4JJafr   feJafr
berbicara kepada Musa dengan langsung."362 Atan sesungguhnya cia
bertaubat  kapada  Allah  dengan  sebenar-benamya,   sehingga  Allah
menerima taubatnya dengan benar.

Firman Allah:

©gj±L'¢¢'!Li,\SjjjSt=pi#-y'€ftj
``Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan

apabtla mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan

36` LTh. Fath AI Qadir (3/\27).
362 Qs. An-Nisaa`  [4]:  164.



perbuatan-perbuatan yang tidak berf aidah, mereka lalui (saja)
dengan mekyaga kehormatan dirinya. " (Qs. AI Fllrqalaln [2S|.. 1Z)

Dalam ayat ini dibahas dua masalah:

Pgrfq/»dlt Firman Allah SWT,  j£)i €pii¥.Y'<±j{j  "Dan
orang-orang yang tidak menberikan persaksian palsu, "  "cksii!drrya,
adalal, mereka tidck memberikan kesaksian dusta, keliru,  dan tidak
mempersaksikannya.   Sumpah  palsu   adalah   setiap   kebatilan  yang
diselewen8kan    dan    dipoles.    Paling   besamya   kebatilan    adalch
kemusyrikan  dan  mengagun8kan  apa  yang  dijadikan  sekutu  bath
Allah.363  Demikian  ditafsirkan  oleh  Adh-Dhahhak,  Ibnu  Zaid,  dan

Ibnu Abbas. Dinyatakan dalam suatu riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa
dia ae-zwwr adalah hari raya orang-orang musyrik.

Ilinah berkata, "Itu adalah pemainan di nasa jahiliyah yang
disebut az_z%„r. »364

Mujahid  berkata,   "Itu  adalah  nyanyian."365  Demikian  juga

yang dikatakan oleh Muhammad bin AI Hanafiych.

Ibnu   AI   Juraij    berkata,   "4z-Zwwr   adalch   kedustaan."366

Pendapat ini juga diriwayatkan dari Muj ahid.

363 Lih. Tafsir AI Mawardi (3/167).
36'  ,4tsar  ini  dari  lkrimah  dan  disebutkan  oleh  AI  Mawardi  dalam  tafsinya

(3!!5672,ts#EPud£#ui]inqudan±AZ:s:bAu'£r`oai:£3#3±);wardidaianfafsimya

(3/167), Ibnu AI Arabi dalam .4Afam j4J giir`a# (3/1431), dan Ibnu Athiyyah dalan
AI Muharrar AI Wdyiz (\2144.

366 ,4tsar ini  dari  Ibnu  Juraij  dan  disebutkan  oleh AI Mawardi  dalam tafsinya

(3/167), Ibnu AI Arabi dalam AAham AJ g!ir`a# (3/1431), Ibnu Athiyych dalam .4/
„wAarmr A/ Wrajie (12/44), dan Asy-Syaukani dalam Fa!ti A/ gad!.I (4/127).



Ali   bin   Abu   Thalhah   dan  Muhammad   bin   Ali   berkata,
"Maknanya adalal tidak memberikan kesaksian palsu. Itu berasal dari

kata asy-syahaadah dan bulun al musyaahadah."36`

Ibnu AI Arabi berkata,368 "Adapun pendapat yang mengatakan

balhwa az-z"e"  artinya kedustaan,  maka  ini benar,  karena itu  semua
kembali kapada kedustaan. Sedangkan orang yang belpendapat bahwa

itu  adalah  suatu pemainan di  masa jahiliyali,  maka itu  diharamkan

jika mengandung  unsur judi  dan  sesuatu yang tidak diketchui,  atau
suatu perkara yang kembali  kapada kekufuran.  Dan,  pendapat yang
mengatakan bahwa itu adalah nyanvian, mcka tidak berhenti sanpai

pada batasan ini."

Menurut saya (A] Qurthubi), "Di antara nyanyian ada yang
haram    untuk    didengarkan,    hal    itu    saperti    syair-syair    yang
mengganbarkan sesuatu yang indah dan khaner dan lain sebagainya

yang dapat menggerakkan nalurinya dan mengeluarkannya dari sikap
konsistensi pada kebenaran, atau menyebabkan kecenderungan kapada
hawa nafsu."

IKcid#¢:    Umar   bin   Khaththab    mencambuk    orang    yang

memberikan  kesaksian  palsu  sebanyak  empat  puluh  canbukan  dan
menghitamkan     wajahnya,     mencukur     botak     kapalanya,     dan
mengaraknya     di     pasar.     Kebanyakan     ulama    berkata,     "Dan
kesaksiannya  tidak  diterima  selanianya.  Jika  dia bertaubat  dan baik
keadaannya, maka urusannya kembali kapada Allah."

Ada yang mengatakan, "Bahwa jika dia tidak berlebihan dalam

kedustaannya,   lalu  keadaannya  menjadi  baik,  maka  kescksiannya

367 4tsar  ini  dari Ali  dan Muhammad.  Disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam AJ

Muharrar AI Wofiz (\2144:).
368 Lib. j4feham ,4J gwr`a# (3/1432).



diterima sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalan surch
AIHajj,makarenungkanlahtentangha|itu."369

Fiman  Allah  SWT,   C!;±LZ ¢'!i#\3jj  "Dcrm  apa6I.Ja
mereha bertemu dengan (orang-oranal yang mengerjakan perbuatan-

perbuatan yang tidak berfdidch, mereha lahi (soy a) dengan menjaga
Aefeormafa#   dz.rj#)/a. "   Pembahasan   tentang   perbuatan   yang   tidck

berfaldch37°   telch   dijelaskan  sebelumnya,   yaitu   setiap  yang  tidak

berguna,   baik   berupa  perkataan,   maupun   perbuatan.   Jadi,   yang
termasuk dalam hal ini adalah nyanyian, main-main dan laimya yang
semisalnya.   Temasuk  juga  di   dalannya  kebodohan  orang-orang
musyrik   dan   tindakan   mereka   menyakiti   orang-orang   mukmin,
mengabaikan wanita  dan berbagal kemungkaran laimya.

Mujchid  berkata,  "Apabila mereka  disakiti,  mereka berjabat

tangan."37'    Diriwayatkan   darinya,   "Jika   disebutkan   pemikahan,
merekamenutupmukanyakarenamalu."372

AI  Hasan berkata,  "J4J-I,agtsfaww  adalch  kemaksiatan  secara

kese|ulan."373   hi   meliputi   semua  jenis   kemaksiatan.    6£±
maknanya  mereka  berpaling  dan  ingkar  serta  menanpakkan  sikap
tidak  setuju,  tidak  cenderung  kepadanya  dan  tidak  mau  berteman
dengan  orang  yang  melakukan  kemaksiatan,  atau  mereka  berjalan
saperti jalamya  orang yang mengin8kari  dan tidck mau melakukan
kebatilan.

369 Lih. Tafsir ayat 30 dari surah AI Haij.
370 Lih. Tafsir ayat 225 dari surah AI Baqarah.
37' Disebutkan oleh AI Mawardi dalam tafsimya (3/167.
5n2  Ibid.
373 Lih. Tafsir A| Hasan AI Bashri, 2/164.



Aria, yaus menga:rdran, "Taharrama fulaan  `ammaa yusyinuhu

atau fa!"czzzcha  w¢  czfr¢ma #a/sclAw  `cz#foct  Gulan itu menjaga dirinya

dari apa yang dinilainya buruk).

Diriwayatkan bahwa Abdullah bin  Mas'ud mendengar  suara
nyanyian,  mcka dia segera bergegas pergi.  Berita ini  sanpai kapada
Rasulullch SAW, lalu beliau bersabda, "Anck ibu seorang hanba itu
telah menjadi mulia."

Ada yang mengatakan, "Termasuk di antara melewati hal yang

sia-sia dan mengingkarinya adalah menyunin kepada yang ma'ruf dan
mencegch yang mun8kar."

Firman Allah:

©6cr5faaei#jriu'9S.6>.i;±;='3\:£aj{j
C`I)an orang-orang yang apabtla diberi peringatan dengan ayat-ayat

Tuhan mereka, mereka tidaklah menghedapinya sebagal orang-
ora#gy¢Hg l#JI. dan bwfa. " (Qs. AI Furqaan [25] : 73)

Dalan ayat ini dibahas dua masalah:

Perf¢m"  Firman  Allah  SWT,  ;i;; gj.6J2;='3 \:£<Zjtj
"Dan  orang-orang yang  apabila  diberi peringatan  dengan  ayat-ayat

rwAcz#   me7.eha, "  maksudnya   adalch,   apabila  AI   Qur`an   dibacakan

kapada mereka, mereka ingat akan akhirat dan tempat kembali mereka,
serla  tidak  lalai  hingga  menjadi   saperti   orang  yang  tidak  pemah
mendengar.    Allah    SWT    berfiman,    ijjgj    "Merefa    f!.dafrJafr
"e#gfaclcJ¢pz.#);a,"  bukan  berarti   di   sana  tidak   ada  yang   dihadapi,

sebagaimana dikatckan, "Dia duduk menangis, sekalipun tidak duduk."



Demikian dikatakan oleh Ath-Thabari374 dan dipilihnya.

Ibnu Athiyyah berkata,375 "Yaltu mereka menghadapi dengan

sikap  tuli  dan  buta.  Itulah  si fat  orang-orang  kafir.  hi  merupakan
un8kapan  atas pembangkangan mereka.  Hal  itu  dapat dibandin8kan
dengan pelka:+anrm[NI, .`Qa'ada fulaan yasytununii wa qaama julaan

ysbfa.z"   a]ulan   duduk   mencaciku   dan   fulan   berdiri   menangis),
sedan8kan kamu tidck bemaksud memberitahukan bahwa dia duduk
dan   tidck   pula   berdiri,   melainkan   itu   hanya   pengantar   dalan

pembicaraan dan pckataan.

Ibnu     Athiyyah     berkata,376     "Seolch-olah     orang     yang

mendengarkan     peringatan     itu     adalah     orang     yang     mampu
melcksanakan perintch dan teguh pendiriarmya. Apabila dia berpaling
dan sesat, itulah yang dihadapinya, yaitu terperosok ke dalan s`iatu
kehidupan tanpa atunn dan kedisiplinan. Jika diumpanakan dengan
orang yang tersungpcur untuk sujud, akan tetapi asalnya adalal tidak
beratrian."

Ada   yang   mengatakan,   "Atau   apabila   dibacckan   kapada
mereka ayat-ayat Allah,  maka hati mereka bergetar,  lalu tersungkur
untck sujud kapada-Nya, dan tidck men8hadapinya dengan sikap tuli
dan buta."

AI Farra` berkata,377 "Atau tidak duduk saped dalan keadaan
semula, scolah-olah mereka tidak mendengamya."

IKed«a:  SebaSan dari mereka berkata, "Jika ada orang yang
mendengar sescorang membaca surah As-Sajdah, hendaknya dia sujud

37` Lib. /any .4J Ba);an (14re2, 33).
3]S LflL A| Muharrar Al "tyiz (\2144).
n6 Ibid.

377 Lin. Ma 'a#i. ,4J gwr`a# (2/274).
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bersamanya,   karena   dia   telch   mendengar   ayat-ayat   Allah   yang
dibacakan kepadanya. "

Ibnu  AI  Arabi  berkata,378  "Hal  itu  tidak  harus,  kecuali  bagi

orang yang membaca surah itu saja.  Sedangkan orang lain, dia tidck
harus sujud, kecuali dalam satu masalah, yaitu bahwa jika seseorang

membaca  surah  As-Sajdah,  mcka  orang  yang  duduk  bersamanya
untuk  mendengarkannya,  hendcknya  dia  sujud  bersamanya.  Akan
tetapi  jika  dia  tidak  bemiat  untuk  mendengarkannya  bersamanya,
maka   dia  tidak   mesti   sujud.   Dan,   masalah   ini   telah   dijelaskan
Sebelumnya dalan surah A| A'raaf. "379

Firman AIah :

+:i:i3G±¥::jififi6,.Cj'tft+:+u'6JL#a.S{j
C.>'i€J±.tGl±;i±.d±'Bi©CCL<pj=P,C±=:`S

£±=:ct££±pe±©\=Erjfj±\fa,€jl;i;{=
L£;'isT£<L;=3~6:¥'j'!`j>j3±.!3;=€[ti©CEfjj:===

©L,a,3L=-jj±
``Dan orang-orang yang berkata, ` Ya Tuhan hami, anugerahkanlah

kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai

pertyenang hati quami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-
orang yang bertakwdr' Mereka itulah orang yang diberi balasan
dengan martabat yang tinggi (dalam surga) karerea kesabaran

378 Lib. .4frham j4J gwr `an (3/1433).
379 Lib. Tafsir ayat 204 dari surah AI A'raaf.



mereka dan mereha disotmbut dengan penghormatan dan ucapan
selamat di dalamnya, mereka kekal di dalamr[ya. Surga itu sebalk-
balk tempat merletap dan tempat kediaman. Katakanlah (kepada  .

orang-orangmusyrik),`Tuhankutidakmengindahkankamu,
melainkan kalou ada ibadahmu.(Tctapi bagalmana kamu beribadah

kepada-Nya), padahal kamu sungguh telah mendustakan-Nya
karena itu kelak (azab) pasti (menimpamu)'."

(Qs. AI Furqaan [25]: 74-77)

FirmanAllahswT,C;+;,'33lffiiJ,t,C1'iJ£Cj6J#.a.j{j
SS}  '-.jl  "Dan  orang-orang yang  be:kata. ."Y?  Tuhan  k?mi,
ariugerchkanlah kepada hami isteri-isteri kami dan ketwrman kami
sebagrl. penye#a#g 4afl. /ham]). " Adh-Dhahhck berkata, "Mcksudnya,
mereka  menaatimu."  Dalan  hal  ini   diperbolehkan  berdoa  untuk
kebaikan      keturman,      sebagaimana      yang      telah      dijelaskan
sebelunnya.380   Dan,   kata  dzwrrl.)ryafo   ¢etunman)   bisa   digunakan

untuk bentck tunggal  dan janak.  Adapun pemckaiannya untuk satu
orang (tunggal), sebagaimana dalan fiman Allall SWT,  cjf J> `:-= i;
a-Z=±'-3<;£i.3iffi`:raTu.hen,ku.:.berilah?F!,darisisiEngkou_s:a_ran.g

;nzk y=;g balk:'38\  ®6 ±J::1 cf, ., :|± ..Maka anugerahilah aku
darz.   Enghaw   seor¢"g  p#fera."382   Adapun   penggunaannya   untuk

janak,  saperti  fiman  Allah  SWT,  I:1=3   £€3`3  "Jinak-anak  yang
|emah,"383 dan tentang asal katanya telah dijelaskan dalan tafsir surch
AI Baqarch.384

380 Lib. Tafsir ayat 38 dari surah Aali `Irmaan.

::;8::faa£`a¥[a]#35].:38.

:::3]Si.¥a-fi?is:;`at[4i]249aarisurahAIBaqarah.



Nafi',  Ibnu  Katsir,  mnu  Amir,  dan  AI  Hasan  membacanya
'ls;u.`j;3.  Sedan8kan Abu Umar,  Hamzah,  AI  Kisa`i,  Thalhah dan Isa

membacanya,385'lii~~j;3denganbentuktunggal.

js=®fi"Sebagaipenyenanghati(hami),''nashabkepoda
rna/I/'zt/,   atau  gzfrmfa  a');zfmz./  /a»aa!.   Ini   seperti   sabda  Nabi   SAW

kapada chas,
®,4J~, @'o4ji:3:'ul'33a`C##`

"Ya Allah. perbanyaklch harta dan anaknya. serta berkahilah

dia di dalannya."386

Dan   ini   telch   dijelaskan   sebelumnya   dalan   surah   Aali
`|rmaan387  dan  surch  Maryam.388  Hal  itu,  karena  apal>ila  seseorang

diberkati dalam harta dan anaknya, dia merasa tenang hatinya dengan
anak  dan  keluarganya,  hingga  apal)ila  dia  memiliki  scorang  istri,
ketenangan  itu  menyatu  padanya,  saperti  kecantikan,  menjaga  diri,
dan rasa kapemilikannya,  atan  dia memiliki  anak  acetunman)  yang
selalu  menjaga  ketaatan  kapada  Allah  dan  senantiasa  memohon

pertolongan kapada-Nya untuk melaksanakan tugas-tugas agama dan
duniawi.  Istrinya tidak melirik istri  orang  lain  dan tidak pula anck
orang lain. Hatinya tenang karena tidak lagi melirik-1irik dan matanya
tidak jelalatan untuk melihat apa saja. Itu dapat dilakckan apabila dia
telah merasa tenang dengan anck dan istrinya.

Kata  tunggalnya  adalah   :i;i  karena  ia  adalch  masAdrr.389
Kamu katakan, "garraf  `az.„wha q#rra/a# ®atimu tenang)." g!I„afw/
`az.» ada kemun8kinan berasal dari kata a/ garaar acetenangan), dan

:::g:n:;a:4?iz"g:ei.Lse:Et=bTe=#n.bA"-Ivagrhal.15l.
387 Lib. Tafsir ayat 38 dari s`mh Aali `Irman.
388 Lih. Tafsir ayat 5, dari surah Maryam
389 Lib. /'rab A/ g#r `a# try iin-Nulas (3/169).



ada kemun8kinan berasal dari kata a/ gwrrw );az.fw crJ as)/fowr @eberapa

bulan),  dan  a/  gwrm juga berarti  a/  b¢radw  (dingin),  karena  orang

Arab merasa terganggu dengan cuaca panas dan tenang dengan cuaca

dingin. Di samping itu juga,  air mata kegembiraan itu dingin dan air
mata kesedihan itu hangat. Dari sini dikatakan, crgar7.a j4//afaw  `az.#aha

(Semoga  Allah  menenangkan  hatimu),  dan  askfoa„a  j4//¢fow   `az.#a/
`a!bdz. (Semoga Allah memanaskan [menggelisahkan] hati musuh).

Fiman Allah SWT,  CC£  Cxp£S~ \£ifi`5 "D" /.¢d!.fa#Jafr
kami  imam  bagi  orang-orang yang  bertakwa, "  mcksndnya,  edalch,
sebagai teladan bagi kami dalam kebaikan. Dan, keteladanan ini tidak
ada  kecuali  dalan  diri  seorang  da'i  yang  bertakwa  dan  dijadikan
teladan.  Ini  adalch tujuan da'i.  Dinyatakan dalan 4/ Mw"fftftiai`,390
"Sesungguhnyakalianadalahparaimanyangdijadikanpanutan."

Ibnu Umar berkata  di  dalam  doanya,  "Ya Allah, jadikanlch
kami temasuk para pemimpin yang bertakwa." Allah berfiman,  6C|
dan  tidak  mengatakan  a `z.mmafr  dalan bentuk janak,  karena inam
ada.\ch  mashdar.  Dikatckan,   Ummul   qaum  fulaan   imaama,  sama.
seperti kata asfo-sfez.yaa7# ®uasa) dan a/ q!.)/a!m @erdiri). Sebagian dari

mereka   berkata,   "Maksudrya   adalah   a`I.m"c!fe   ®ara   pemimpin),

sebagaimana   ada   orang   yang   berkata,   "Pemimpin   kami   adalah
mereka,"yaknimerekaparapemimpinkami.

AI  Qusyairi  Abu  AI  Qasim,  guru  tarikat  sufi  berkata,  "4J
'z.mflclmafo  dengan  doa  dan  bckan  dengan pengakuan,  yakni  dengan

taufiq  dari  Allah,  kemudchan,  dan  pemberian  dari-Nya,  dan bukan
dengan pengakuan setiap orang kepadanya. "

390 HR. Malik dalam pembahasan tentang Haji, bab: pakaian yang diperbolehkan

untukihran(1/326).



Ibraliim  An-Nakha'i  berkata,  "Mereka  yang  tidak  meminta
untuk dian8kat menjadi pemimpin, melainkan menjadi teladan dalani
urusan agana. "

Ibnu  Abbas  berkata,  "Jadikanlah  kami  para pemimpin  yang
memberi  petunjuk,391  sebagaimana  Allah  SWT  berfiman,   lfi==:i
6;L>   6D'3=. £fif,I  -FSi"Dan Kami jadihan di antara mereha itu_

pemimpin-peminpin    yang    memberi    petunjuk    dengan    peintch
Kami. n392

Makhul    berkata,    "Jadikanlali   kami    pemimpin-pemimpim
dalam  ketakwaan  yang   dijadikan  teladan  oleh  orang-orang  yang
bertakwa."

Ada  yang  mengatakan,   "hi  termasuk  susunan  kata  yang
dibalik.  Majaznya  (takwilnya)  adalah,  dan  jadikanlal  orang-orang

yang bertakwa itu sebagai pemimpin bagi kami."

Demikian juga yang dikatakan oleh Mujahid. Namun pendapat

yang pertana lebih jelas dan kapadanya kembali pendapat Ibnu Abbas
dan  Makhul,  dan  dapat  dijadikan  dalil  bahwa  meminta  menjadi

pemimpin dalam urLisan agama hukumnya sunali.

AI  Akhfasy berkata,  "J4/ Jmaam  adalch jamck dari .4ammw#,

dari  ammo  );a`ztmmzf jamak  saperti /'aa/,  seperti  kata  sA¢aAz.b  dan

shihaab, qaa`im dan qlyaam.

Fiman Allah SWT,  !£{=   C.>   'i€J;3j.i  Gj£3. dgiv
"Mereha  itulah  orang  yang  diberi  balasan  dengan  martapat  yang

tinggi  (dalan  surga)  karena  kesabaran  mereka."   dS}fi   aiddrch
lch;atoar.   SS^ '.)<;±  ``Dan hamba Tuhan Yang Maha Penyayang,"

39t  Atsar  ini  dari  Ibnu Abbas  dan disebutkan  oleh AI  Mawardi  dalam tafsimya

(3!!26%);.dA¥a;:#2ir]:¥irfafsimya(3/142).



menurut pendapat Az-Zujaj saperti yang telah dijelaskan sebelumnya,
dan itu adalch pendapat yang paling baik dalan hal itu. Demikian juga
dengan  si fat-sifatnya  yang perlu  dilakukan  dan  yang harus  dijauhi,

yaitu sebelas si fat; Tawadhu, penyantun, tahajjud, takut kepada Allah,
meninggalkan  sikap  boros  dan  kikir,  jauh  dari  kemusyrikan,  tidak
berzina  dan  tidak  membunuh,  bertaubat  dan  menjauhi  kedustaan,
memaaflcan orang yang berbuat jchat kapadanya, menerima nasehat,
dan berharap kepada Allah.

'i€L#.t adalch derajat yang tinggi dan itulah derajat surga yang

paling   tinggi   dan   paling  balknya,   sebagaimana   a/  givzfrfaA  juga
merupckan  tempat  terdnggi  di  dunia.  Demikian  diriwayatkan  dari
Ibnu Syaj arali.

Adh-Dhahhck berkata, "AJ GAwrfafi adalah surga."393

}£{S    i+> "Kare#a fesabara# mereha, " mcksudnya adalah,
dengan kesabaran mereka dalan menj alankan perintah Tuhan mereka
dan ketaatan kepada Nabi mereka.

Muhammad bin Ali bin AI Husein berkata, i;a Cj, "Ka""
Aesabara» mereha, " atas kemiskinan dan penderitaan yang dialaminya
di dunia.

Adh-Dhahhck berkata,  !j:{€ C>., "K¢re#a kesabara# merefu, "
menchan hawa nafsu.»394

\=il=:±  '±±±  \<r±, <;se.; `.Dan  mereka  disambut  dengan

penghormatan  dan  ucapan  selamat  di  dalannya."  AIbn BckAI  AI
Mufadhdhal,  AI  A'masy,  Ychya,  Hanzch,  AI  RIsa`i,  dan  Khalaf

393 4firar ini dari Adh-Dhahhak dan disebutkan oleh AI Mawardi dalam tafsinya

(3!;46%),,S::n£Sfyfa=jhdalanakFdaifr4's8bauddraL4/o]i:£)AiMawhidalanfafsimya

(3/168).



membacanya bJii€j dengan harakat/flf¢afe,395 dan pendapat ini dipilih

o|eh  AI  Farra`.396 Dia berkata,  "Karena orang Arab berkata,  Fw/c[aJt

yutalaqqaa  bis  salaan  wa  bit  tahiyyah  wa  bil  khair  (fu:+an  salhim8
diberi ucapan salani, penghormatan,  dan kebaikan) dengan fa! `.  Dan,

jarang  sekali  mereka  mengatakan rfu/aa#  )/#/gaa!  ¢s-sa/Cam  (fulan
diucapkan salam kapadanya).

Para ulana  lainnya membacanya  <;#;  dan pendapat  ini
dipilih oleh Abu Ubaid dan Abu Hatim,  sebagaimana firman Allah
SINT,(6±;;)'-.;;±i;fi;"Danmemberikankepadamerekakejermthan

(Wofah)dankegembiraanhati.'397

Abu  Ja'far  An-Nuhas  berkata,398  "Pendapat  AI  Farra`   dan

pendapat yang dipilihnya adalch salah, karena dia men9klain bahwa
jika   dibaca   €#;  maka  dalam  bahasa  Arab   adalali   dengan
penghomatan  dan  salan,  sebagainana  dikatakan, ysi/a!a# );.tfa/aqga•Gis  sai/Cam  w  Gz./ kAaz.r  (fulan  diberi  ucapan  salam  dan kebaikan).

Naniun  yang  aneh  dalam  hal  ini  adalah  bahwa  dia  membacanya

);„fa/agqaa, padahal ayat itu adalch  €#; dan perbedaan antara
keduanya    jelas.    Karena   ji/aa#    )#ifa/agqaa    bl./    kfaair    tidak
diperbolehkan   untuk   membuang   ya`-nya.   Maka  bagaimana  bisa
keduanya ini disanakan. Dan, yang saya heran juga adalah karena di
dalam AI  Qur`an  dinyatckan,    fig;  €|;:S  pe±'y' "Dan  memberz.ha#
kepada mereka kyermihan (wofah) dan kegembiraan hati, " dan tidck
boleh dibaca dengan selainnya. Ini menjelaskan bahwa yang pertama
bertentangan  dengan  apa  yang  dia katakan.  Pen8homatan  itu  dari
Allah dan salam itu dari malaikat.

395  g|.ra `aA  ini  mwfawatr.r sebagainana  dalam AJ J7na ' (2/715)  dan  ragrl.a A#-

N¥soprLE.I.I:i;nf,"gwr`aw("275).

:;:3E.?!r¥##;;:;,,69,.



Ada  yang  mengatakan,  "Penghormatan  (o£-fafoz.)ryafa)  adalch

kekekalan  yang terus-menerus  dan kekuasaan  yang  agung." Nanun

yang   jelas,   bahwa   keduanya   sama   mcknanya,   yaitu   keduanya
(tahiyyah dan salam) dari Allah SWT. Adapun dalilnya adalah fiman
Allah  SWT, #fl  ,';jfi;  i±  ;{£jj "SaJam pengfoorma!fan  frepada
mereka  (orang-orang  rmlrmin itu)  pada hari  mereka  menemui-Nya
z.a!/aA,   'S¢fa!m'."399  Dan  ini  akan  dijelaskan  nanti.  a:}}±   »asftab

kepada  fraa[J,   6l#j  I;£==:   :i:i  €tfi£ "D}.  daJam#ya.  S%rga  I.f%
sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. "

Fiman  Allah  SWT,  ;±±j~6:  fL3'    a,6  £  .!3£i€  C  a
"Katakamlah    (kepada    orang-orang    musyrik),    "Tuhanha    tidak

mengindahkan kanu, melainkan kalou ada ibadahmu. "  Aryat rwi a;gce
runit  dan  berhubungan  dengan  masalch  atheisme.  Dikatakan,  mac
`abba'tu     bi     fulaan     atan     maa     baalaitu     bihi     (alRT}     tidck

memperdulikannya), atau dia batiku tidak memiliki pertimbangan dan
tidak  pula  nilai.  Asal  kata );a 'b¢ 'w  adalah  a/   `j.a 'w  yaitu  ¢ts-ts!.a/w

(keberatan).

Jadi cl/  `z.a 'w adalah cr/ AI.in/w ats-tsaq].I./w ®awaan yang berat),

jamaknya  adalah a `b¢a`,  dan  ia edalah  mas¢dar.  [  adalch kalimat
isfz#aa!m qcalimat pertanyaan), yang nanpak di tengah perkatann Az-
Zujaj  dan  dinyatakan  secara  terang-terangan  oleh  AI  Farra`,400  dan

tidck menutup kemun8kinan [ adalah nafiyah (kalimat negatiD, sebab

apabila linda menetapkannya  sebagai  kalimat pertanyaan,  maka itu
adalah  kalimat  negatif dan keluar  dari  konteks  kalimat pertanyaan,
sebagaimana Allah SWT berfiman,   €+i::jl  Y€£  e£;:¥:i '.Tji  ji
"Tidckadabalasankebaihankeoualikebalhan®ula).'A°\

399 Qs. A| Ahzaab [33]: 44.
4°° Lih. "a 'a#i .4/ gwr`a# (2/275).
4°] Qs. Ar-Rahman [55]: 60.



Ibnu  Asy-Syajar  berkata,  "Hakekat  perkataan  itu  menurut
saya,    bahwa    1:    berkedudukan    sebagai    #¢sftab,    dan    makna

perkiraannya,     ¢)a/ii      `z.b`z.#    )/¢`bcl`w     bl.ham     @eban     apa     yang
Tne"hedanim:n), atan ayyu rrmbaalaah yubaalii rabbii bikirm  loulaa
dw'crc!`wham       Q[eindahan       apa       yang       membuat       Tuhan-ku

mengindahkanmu    selain    ibadahmu),    atau   kalau   bukan   karena
sesembahanmu kapada mereka niscaya kamu clan menyembah-Nya.
Jadi "asfedczr yang berarti lafazh czd-dw `aa` berdasarkan pendapat itu

mwd7}cza/ kapada mcz/'w/-nya.  Pendapat ini  dipilih oleh AI Farra`  dan

fa'ilnya    dihilangkan    dan    jawaban    /azf/aa    juga    dihilan9kan,
sebagaimana dihilangkannya dalam fiman Allah SWT,   6\:3 ii j'\`g'
j\=j.1 ,A.,  £J5i "Dan sekiranya ada suatu bacaan (kitab  suci) yang
dengan  bacaan  itu  gunung-gunung  dapat  digoncangkan.'4°2  Makna

perkiraannya, Dia tidak mengindahkanmu. Dalil pendapat ini adalap
fiman Allah SWT, ,f~'J¢=], f! c|¥.fj #i :££i C:i  "Da# 4fu fl.daft
menctptakan jin dan manusia melalnkan supaya mereha menyembah-
K„.,403

Jadi firman Allah itu ditu].ukan kapada semua manusia, seolah-
olah   Allah   berkata   kepada   orang-orang   Quraisy,   "Allah   tidak
mengindahkanmu   kecuali   karena   ibadahmu   kepada-Nya."   madch
itulah yang membuat manusia diindahkan oleh Allah.

Ini diperkuat dengan gz.ra `afo Ibnu Az-Zubair dan lainnya,   :1£5

633C1®l  +ar  "Dan  orang-orang  Kafir  itu  telah  mendustakan."  Jadi

perkataan ini berhubungan dengan apa yang diindahkan oleh semua
manusia.   Kemudian   Allah   berkata   kapada   orang-orang   Quraisy,
"Kamu telah mendustakan dan tidak menyembah-Nya," dan tentu saja

::8::f£¥D,£aEL3y];a3tt5]]:56.



kedustaan  itu  yang  akan  menjadi  penyebab  didatangkannya  adzab
kelak

iin-Naqqasy  dan  laimya berkata,  ``Maknanya,  Kalau  bukan

karena  usahamu  memohon  pertolongan  kapada-Nya  dalam  keadaan
susah dan lain sebagainya. Penjelasannya, saperti fiman AIlah SWT,

{ndS'if).r}j:iS}ffi\b,.\S±5±(>S..Makaapabilamerekanalkkapal
mereha berdoa kepada Allah dengan merourmiham ketaatan kepada-

ovya,'A°4 dan semacannya.

Ada   yang   mengatakan,    3=     .!3{:i     I   "r#Aa#fa¢   fz.dak

me#gz.#drfaha#  ha7#w, " maksudnya adalah,  dengan ampunan dosamu

dan itu juga tidak besar di sisi-Nya,  ;±±3'6: fj "MeJ¢].#haH keJ"
adcl     I.badrfamw,"    kapada-Nya    dan    kepada    tuhan-tuhan    yang

dipersekutckanya. Penjelasannya,  3:S. c)i F±,\1:>> 'fi{ jfj; 8

##%engapaAllahahanmenyikeamu,]ihahamubersyshardan

Adh-Dhahhak  berkata,  "AI  Walid  bin  Walid  berkata:  Aku

mendengar tentang hal itu, atau Aku tidck menciptckanmu karena Aku

perlu kepadamu, mengapa kanu tidak memohon ampunan kapada-Ku
dan Aku mengampuninu dan memberimu?."

Wahb bin Munabbih meriwayatkan bahwa dinyatakan dalam
Taurat,    "Wahai    anak   Adam,    demi   kemuliaan-Ku,    Aku   tidak
menciptakanmu    agar    Aku    mendapatkan    keuntungan    darimu,
melainkan Arfu menciptakanmu agar kanu mendapatkan keuntungan
dari-Ku, malka jadikanlah Aku pengganti  dari  segala sesuatu, karena

Aku lebih baik bagimu dari segala sesuatu."

4°4 Qs. A| Ackabuut [29]: 65.
405 Qs. An-Nisaa`  [4]:  147.



Ibnu   Jinni   berkata,    "Ibnu   Az-Zubair   dan   Ibnu   Abbas
mentoacanya,,  'b:f}\Z3\  'C;i£  ®:lfi  (Dan  orang-orang  Kafir  itu  telah

mendasfaha#).'4°6  Az-Zahrawi  dan  An-Nuhas  berkata,  ``Ini  adalah

gz.ra `aA Ibnu Mas'ud dan ini berdasarkan tafsir, karena edanya fa ` dan
mz.in dalam   J='ir AI Qutabi dan AI Farisi berpendapat bahwa a[d-
dzf `aa!`  mudhaaf  kepada  fa'il  dan  7%a/'e//  mchdzuuf  (dihilan9kan).

Asainya,  kalau  bukan  karena  ibadahmu  kapada  Tuhan  selain-Nya.
Adapun jawaban  fj dihilan9kan dan ketentuannya dalam versi  ini

f#35'ii;?:,iF;:?:::"fg;;A:;f:S:gft:';a:fe;ru;i;aof:,;:fan:f"jdis?:
selain  Allah  itw  adalch  makhiuk  (yang  lemch)  yang  serupa  juga
dengan kanu..Aon

±K -£ "Padahal karm sungguh telah mendustakan-Nya, "
maksudnya  adalch,  kamu  telah  mendustakan  apa yang kanu  telah
diajak kapadanya. Ini pendapat pertama.

Pendapat kedua, kamu telch mendustakan tauhid kapada Allah.
trf}, '.J±= i;i;i. ..Karena rfu kelak (adeab) pasti (mevimpanu),"

atau  kedustaan   kalian  pasti   akan  menyebabkan  datangnya   siksa
kapada   kalian.   Maknanya,   mcka  itu  pasti   menjadi   balasan   atas
kedustaannya, sebagaimana Allah SWT berfirman,    ijj  ti  .b3=jj
YS;i,i "Dan  mereha  dapati  apa  yo[ng  telah  mereka  kerf akan  ado

/}erfzt/is/,'A°8  atau balasan  atas  apa yang mereka lakukan.  Dan juga
froAInya,'og';fife.FI\=>>S^'ifil.\Sf£"Kar.?raiturasakanlahadzab
ini,   disebabhan  kamu  menginghari(nya),'A°9   atan  baliLsan  alas  a:pal

406 gz.ra `aA ini diarahkan kepada tafsimya (dan telal disebutkan oleh An-NIlhas

dalan I'rab AI Qur`an (31\70`.

g!;:flffi]j:]:4:9:..



yang  kamu  ingkari.  Disanarkannya  lafazh  mendustakan  itu  baik
karena kata kelja ini telah disebutkan sebelumnya, sebab apabila kanu
menyebutkan  f 'z./  maka  dengan  lafazhnya  ia  akan  menunjukkan
kepada mflsfodrmya, sebagaimana Allah SWT berfirman,   <;:\: j'}';

:a(:Z'o!es+±SFzif'51}".§^edranyaAhliri:abberiTan:t.e:tu.Ia!
i.fw  /ebz.fa  bflz.k  bagz.  mereha,'4t°  maksudnya  keimanan  itu  lebih  baik

bari mereka. Dan juga fiman-Nya,   `pe  ii22: bb "Dan jiha
hamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranm itu,
atau meridhai kesyukuran itu, dan hal saperti itu banyak.

411

Mayoritas  mufassir  berkata,  bchwa  yang  dimaksud  dengan

L'S, di sini adalah apa yang menimpa mereka pada perang Badar. hi

juga pendapat  Abdullah bin Mas'ud,  Ubay bin Ka'ab,  Abu  Malik,
Muj aliid, Muqatil, dan lairmya. Dinyatckan dalan SHafaz.ft Mus/I.in, dari

Abdullah,  "Kediktatoran,  asap, dan adzab yang pasti meninpa telch
ber|alu,'AL2  dan  ini  clan  dijelaskan  nanti  dalan  tafsir  surah  Ad-
Dukhkhaan4] 3 insya Allah.

Sekelompok ulama berkata, "Ini merupckan ancanan dengan
adzab akhirat."

Diriwayatkan   dari   lbnu   Mas'ud  juga,   "4/-I,I.zaam   adalah

kedustaan  itu  sendiri,   atau  mereka  tidck  diterima  taubatnya  oleh
Allah."  Demikian  juga  yang  disebutkan  oleh  Az-Zahrawi.   Maka
termasuk  dalan hal  ini  adalah  adzab  yang menimpa mereka dalan

perang Badar dan lairmya.

410 Qs. Aa|i `IInraan [3]:  110.

::;%Sk.AAZA;ZBrEL39d];1:intafsirsurahi2,25,44,danAhrmddalan"MWJHad

(54:32i)ih.Tafsirayat|6,darisurahAd-Dukhkhaan.



Abu  Ubaidah  berkata,4]4  "£z.zclam¢%  artinya /¢isfaa/¢#,  atau

pasti  akan  menjadi  kaputusan  antara  yang hak  dan  yang batil  bagi
kamu dan orang-orang mukmin. Mayoritas mufassir seperti AI Farra`

membacanya dengan mengkasrahkan /am (lizaaman).

£z.zczam  dan  mzt/aaz¢maA  artinya  sama.  Ath-Thabari  berkata,

I:S,     yakni   adzab   kekal   yang   menimpa   dan   kebinasaan   yang
ditimpakan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain.

An-Nuhas  berkata,415   "Abu  Hatim  mengisahkan   dari   Abu

Zaid,   dia   berkata:   Saya   mendengar   Qa'nab   Abu   Asy-Syammal
merhoaca, lazaaman, dengan f iathah lam."

Abu Ja'far berkata,416 `.Ia menjadi masAdar lazima, akan tetapi

lebih utana dibaca dengan harakat kasrah, dan menjadi saperti gz.faa/
dan mzfgaafcz/aA, sebagainana mereka sapckat ` untuk membaca dengan

kasrahdalamfirmanAllahSWT,ffiCS,6es4.L€cr,££='i:givur'D'

i:i .`Dan  sehiranya  tidak  ado  suatu  ketetapan  dari  Allah  yang
terdahalu  atou  tidak  dyal  yang  telah  ditentukan,  pasti  (azab  itu)
me#z.mpa mereha." (Qs. Thaahaa [20]:  129).

Mufassir  laimya berkata,  "A/-£z.za¢m,  dengan  kasrch  adalah
mashdar    laazama    lizaaman,    sape;nil    lchaashama    khishaaman.
Sedangkan   cz/-/azaam,   dengan  /czfAczA   huruf  /am   adalah   mashdar

lazima,  sapendi   salima   salaaman,  atzm  salaamah.   IEidi   al-lazaam
dengan fathah  aidalaln  al-luzuum.  Al-lazaam  a;dalah  al  mulaazamah,

dan  masAc7czr dalam  dua  gz.r¢ `czA  itu menempati posisi  isim  fa'il. *4/-

/i.zczam berada pada posisi mw/czazz.7# dan a!/-/azcza77g berada pada posisi

/¢azz.in. Hal ini sebagaimana Allah SWT berfirman,   a:i ;i -;i:ji ri

414Lih./ami',4JBa)/an(19/36).
415 Lih. /'rab j4J gwr`a!# (3/170).
4\6 Ibid.



T':S.3IrJ:"Katakanlah,'Terangkanlchkepadakujihasunberairkarm
me%/.adl.*en.ng','4"maksudnyakering.

An-Nuhas    berkata,4`8    "AI    Fana`    berkata    tentang    isim

);ahaw#w.'4]9 Dia berkata, "Menjadi isim majfaw/ dan ini salah. Karena
isim rna/.frwJ, khabamya tidak bisa kecuali  apabila berbentuk kalimat
aaimr`iiima   cphaoaimana Allah SWT berflrman>    jlifj  j€ i;  ''jLsempuna, sebagaimana Allah SWT berflman,   |}iiqiLj t* tr
"S;sungguhaya   barangsiapa   yang   bertakwa    dan   bersabar. 420

Sebagaimana juga  dikisahkan  dari  para  ahli  Nahun,  faaHa  zaz.dw"
mwHfha/I.qw", maka dalan kea#a terdapat sesuatu yang majw (yang
ditiadakan),  mwbf¢da `  dan khabanya  adalah khabar rna/.few/.  Makna

perkiraannya,  faa#a  aJ  foadz.I.ts.  Adakalanya juga  dikatakan,  haama
mw#fhoJz.qa#,makadalanfaa#aterdapatsesuatuyangmajftw/,danini

tidakbolehmenurutsiapapunsebagaimanayangkamiketchui.

:::Si.?!r%u#/[8#:`:#°.(3/171).
419 Lih. Ma '¢#!. j4J gwr `¢H (2/275).
420 Qs. Yuusuf [12]: 90.







SURAH ASY-SYU 'ARAA`

5€S.,Sf^,S-,
Dengan menyebut nana Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha

Penyayan8

Menurut  pendapat jumhur mufassir  (mayoritas  pakar tafsir),
ayat-ayat dalam surah ini diturunkan di Makkah quakkiyal), Muqatil
berkata, "Di antaranya ada yang diturunkan di Madinah, ayat yang di
dalamnya disebutkan tentang para penyair,  dan  fiman Allah  SWT,

&.a;;l=~{}±.\ifexj=.5l.¥B.k-$3€SS^``Danapahahtidakoukupmekya2.i.
bukti bagi mereka, bahwa para ulana Bani Israil mengctahwinyal ..*2.\

(Qs.  Asy-Syu'araa`   [26]:   197).  Ibnu  Abbas  dan  Qatadah  berkata,
"Ayat-ayat dalani surah ini diturunkan di Makkah kecuali empat ayat

di    antaranya    diturunkan    di    Madinch,    seperti    fiman    Allah
S:WT, i)3\1ti   S}}3i  '+~S=±f is `Dan penyair-penyair  itu  diihati  oleh
orcz#g-orclng )/¢7!g sesaf.' (Qs.  Asy-Syu'araa`  [26] :  224) hingga akhir

ayat.„

42\ Lfl\. A| Muharrar AI Wdyiz (\2146) dan AI Bahr AI Muhith (71104).



Ayat dalam surah ini beljumlch dua ratus dua puluh tujuh ayat.

Dalam   satu   riwayat   dinyatakan,    dua   ratus   dua   puluh   enam.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullch SAW bersabda, "Aha dz.berz.

surah   yang   di   dalamnya   disebuthan   surah   AI   Baqarah   dari

penyebutan perto[ma. Aha diberi surah Thachaa, Thaa Sin mim dart
kitab  Musa.  Aku  diberi  Fowatih  (surah pembuha)  dalan  AI  Qur`an
dan penutup surah AI Baqarah dari bowah Arsy,  dan aha diberi al
muf ashshal sebagai tambahan.'AZ2

Diriwayatkan  dari  AI  Barra`  bin  Azib,  bahwa  Nabi  SAW

borsa;toch,  "Sesungguhnya  Allah  memberihan  as-sab'u   ath-thiwaal

kepadcku  menggantikan  kitab  Taurat,   dan  aha  diberi  al  mubiin
sebagal  ganti  dari  kitab  injil,  aku  diberi  at-thawaasiin  (ayat yang
mengandung  lofdzh  Thaa'  Siin)  menggantikan  kitab  Zabur.  Allah
memberikan  keutamaan  bagiku  dengan  al  howaaniim  (ayat  yang
mengandung lofazh ha` mim) dan al mrfushshal yang423  dibaca oleh

para nabi sebelunha."

Firman Allah :

ifj€fi&:z#a;ife'©#'t¥riS.tis.\;ab,©==b
a3ria;€£±=iife'a:\:9~thtSr#j#:t£®!©ie¢

422  Disebutkan  oleh  As-Suyuthi  dalam /ami.' A/  Kabi.r  (I/1092  dengan  sedikit

perbedaan  dari  riwayat  Ibnu  As-Sunni  dalam  `.4maJ  AJ  yawn   Wa/  £¢I.Jafe,  dari
riwayat  AI  Hakim  dan  AI  Baihaqi  dalam fpr 'a!b  ,4/ Jma!#,  Ibnu  Mardawaih  dari
Ma'qil bin Yassar, dan disebutkan dalam A/ /amz.' ,4sA-Sfeagfez.r dengan no.  1167 dan
dia menilainya dAc! 'z/

423  Disebutkan  oleb  As-Suyuthi  dalam  /clmz.'  ,4J  Ka!bl'r  (1/1487),  dari  riwayat

Mulanmad bin Nashr dari Anas, dan disebutkan oleh 4/ /¢mi.' ,4sA-SfoagAI.r dengan
no.  1688 dan dia menilainya dA¢'z/



i=©a±g£'ri;Sgi.i.t2£JEjt6i,f3cjrf,:[.rj©
3rci3¢y.tj££;i+'5i©i„:i;±:{.£~ch>LSgri£#ife-;tfSas'
'c4bej;tr±#i6f(j¥a:S'tfu,`Sj6£©±?ei±gcr,L±C¥fi

©'f=jij£.{jfr'4'L'6S©
"Thaa Siin mim. Inilah ayat-ayat AI Qur`an yang menerangkan.

Boleh jadi kamu (Muhammad) akan membinasakan dirimu, karena
mereka tidak beriman. Jiha Kami kehendaki niscaya Kami

menurunkan kepada mereka mu'jizat dart langit, maka senantiasa
kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanyca Dan sekali-kali tidak
datang kepada mereka suarfu peringatan baru dari Tuhan Yang

Maha Pemurah, melc[inkan mereka selalu berpaling daripadanyQL
Sungguh mereka telah mendustakan (AI Qur`an), maha kelak akan

datang kepada mereka (kenyataan dart) berita-berita yang selalu
mereka perolok-olokkan. Dan apakah mereka tidak memperhatikan
bumi, berapakah banyakrtya Kc[mi tumbuhkan di bumi irfu pelbagai
macam tumbuh-tumbuhan yang balk? Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah.

Dan kebanyakan mereka tidak beriman."

(Qs. Asy-Syu'araa`  [26] : I-9)

Fiman Allah SWT,  j==L. AI A'masy, Yahya, Abu Bakar, AI
Mufadhdhal,  Hanzch,  AI  Kisa`i,  dan  Khalaf membacanya  dengan
i.mac/aA  (vokal A diganti E)  7%a 424 dan kedua huruf lairmya secara

sempuma.  Nafi',  Abu  Ja'far,  Syaibch  dan  Az-Zuhri  membacanya

424 Lihat ragrz.Z7 A#-Ivas)w hal.  152, I+ab ,4/ gIIr `a# karya An-Nuhas (3/173).



antara dua lafazh itu, dan gl+a `aft ini dipilih oleh Abu Ubaid dan Abu
Hatim.

Sedan8kan    lairmya    membacanya    dengan   /¢ffaafa    secara

sempuma.   Ats-Tsa'labi  berkata,  "Itu  semua  adalah  bahasa  yang
fasih."DanperkataanAn-Nthastentanghalinitelchdijelaskandalan
surah Thachaa.

Am-Nuhas berkata,425 `Culama Madinah, Abu Amr, Ashim, dan

AI RIsa`i membaca rJ  dengan mengr.dgfoamkan #w# pada ml.in.  AI
Falra`  membacanya  dengan  mengikhafa'kan  #%».  AI  A'masy  dan
HanraahmenbacanyareAulpdenganmengizhzharkann«%.426

/in-Nchas berkata,427 "IV%» szlfu» dan tanwin memiliki empat

bagian menurut Sibawaih, Keduanya dibaca jzfeftar pada hunif yang
diucapkan dari kerongkongan. Keduanya diz.dgfoamkan pada rcl` , /am,
mz.in,wow,danys`.Keduanyadibacadengandigantim}.mpadaba`dan

keduanya termasuk dari a/ #a)/aas)/I.I.in, atau keduanya tidak dibaca

jelas. Berdasarkan empat pembagian yang ditulis oleh Sibawaih ini,
mcka gz.ra `afa ini tidck diperbolehkan, karena di sini tidak ada huruf

yang  keluar  dari  keron8kongan,  sehingga  #wH  harus  dibaca  jelas
menurutnya.

Akan  tetapi  dalam  hal  itu  terdapat  satu  versi,  yaitu  bahwa

hurufmu'janhukunnyadibacawaqa/.Jikadibacawaga/,mckan#w#
dibaca  jelas   menurutnya.   Ats-Tsa'labi   berkata,   "Bacaan   I.dgfoam
adalch pilihan Abu Ubaid dan Abu Hatim berdasarkan qiyas kapada
semua qz.ra `afa AI Qur`an. Adapun ia dibaca izhhar oleh mereka untuk

`25 Lib. /'rab AJ gwr`aH (3/173).
426   gira`ati   dengan  nengichzhahan  jvw%   adalch  gl.rq`a*   sab'aA   murowadr,

Se?2a7gL#a#4#{#}#3]):).

GD



menjadikannya  jelas,  dan  dibaca  I.dgAam  karena  ia  berdampingan
dengan huruf yang keluar dari mulut.

An-Nwhas berkata,428 "Abu Ishak mengisahkan dalam kitabnya
Fz.z.mac  ya/.rz.I.  wa fz.mac  /ocz  ya/.rz.I. bahwa  ia boleh  dibaca  *  €ul

dengan /tzfAaA  »tt»  dan  dfeammaA mz.in.  Abu Hatim berkata,  "Khalid

membacanya ;a. Cprb." Ibnu Abbas berkata,    ;i adalch sumpah,
dan  ia  adalah  salah  satu  nana dari  nania-nama Allah  SWT.429  Dan

yang  disumpahi  adalah  £J:   5~fif  S   r#   jjL?  ;6  ®£  "/z.ha  Kamz.
kehenddi  niscaya  Kant  menu:runkan  kepada  mereha  mu'jizat  dart
langit."

Qatadah berkata, "   ;=L adalah salah satu mama dari nama-
nama AI Qur`an yang dengannya AIlah bersuinpah.'A3°

Mujahid berkata, "  L==L adalah nana surah dan apabila surch
itu dimulai dengannya maka itu bagus."

Ar-Rabi ' berkata, "Perhitungan lama suatu kaum."

Ada  yang  mengatakan,   `Malapetaka  yang  menimpa  suatu
kaun.  L==L dan J maknanya sama."

AI Qarzhi berkata, "Allah bersumpah dengan kekuasaan-Nya."
Abdullah  bin  Muhammad  bin  Aqil  berkata,  "7%a`  adalch  Thuuru

Sainaa`  @ukit  Tursina),  sz.7!  adalah  Iskandariyah  (Alexandria),  dan

mz.7#  adalah Makkch."  Ja'far bin  Muhammad bin Ali  berkata,  ``Tha

adalah pohon Thuubaa, sin adalah Sidratul Muntaha, dan mz.in adalah

Muhammad  SAW." Ada yang mengatakan,  ``7%o`  dari  kata thachir,

sin dan kata, al qudduus."

On Ibid.
429  .4tsar  ihi  dari  Qatadah  dan  disebutkan  oleh  AI  Mawardi  dalam  tafsimya

(34!o72;.a.



Ada yang mengatakan, "Sz.» dari kata czs-sa/czczm dan mz.in dari

k:ataalmajtid."

Ada yang mengatakan, "Dari ar-rzzAz.i.in."

Ada   yang   mengatakan,   "Dari   c!/   m#/k."   Makna   ini   telch

dijelaskan   di   awal   surah   AI   Baqarah.   ,4fA-77Iaw¢clsz.I."   dan   affo-

ffo4wa¢sz.I."  adalah beberapa  surali  dalam  AI  Qur`an  disatukan tanpa

ada qiyasnya.

AI  Jauhari  berkata,43`  "Yang benar  adalch  disatukan  dengan

dzat  dan  ditambahkan  kepada  Yang  Maha  Esa.  Maka  dikatakan,
"Dz&waaf« fAa! ` sz.» mz.in dan Dzawaatu Haa 7»z.J»."

Fiman Allah SWT,  Ofj.i +£Sj.i i£.\: £}S, "J#z.Jafr a)/af-a)/af 4J

gztr`cz#   );a!Hg    me#e7'a"gfro#, "    dira/a '    dengan    menyembunyikan
m%bfada`  atau  inilah.   OfJ.i   *Sj.i   £1£.I:   aS,  "Jmz.Jafr  a)/af-a)/af  j4J

gwr`cz#)/cz#gme#eraHghaH,"yangkamujanjikan,karenamerekatelah
beljanji di dalam kitab Taurat dan Injil akan diturunkannya AI Qur`an.

Ada yang mengatakan, ``j}§, berarti Haadzihi (inilah)."

6:i     »{±±    ;fis   "Boleh  jadi   harm   (Muhammad)   akan
me7»bz.»asczA¢7®  dz.7.I.mzf, "  mcksudnya  adalah,  membunuh  dirimu  dan

membinasakanmu. Dan, ini telah dijelaskan dalan surah A| Kahfi.432

a±jJ'  Sj€ ji "Kare#a 7#ereha fz.dr!* berz.maH, " maksudnya adalah,
karena mereka meninggalkan keinanan.

AI Falra` berkata,433  " ®{berada pada posisi #asftc}b, karena ia

adalch balasan."

'3\ Lm. Ash-Shihhah (5n914).
432 Lih. Tafsir ayat 6 dari surah AI Kahfi.
•33 Lfl\. Ma 'ani AI Qur`an (212]S).



An-Nuhas  berkata,434  "Adapun  dikatakan  dengan  i)!  dengan
harakat kasrah, karena ia adalch balasan. Demikian yang diakui."

Pendapat yang benar dalam hal ini adalah apa yang dikatakan
oleh Abu  Ishck  dalam kitabnya tentang AI  Qur`an,  dia berkata,  "Cti

berada  pada  posisi  #asAab  m¢/w/  karenanya.  Adapun  maknanya,
barangkali    kanu    membunuh    dirimu    sendiri    karena    mereka
mehinggalkan keimanan. "

'-±-^'.5fti\'S,rfelS..Gial.``JikaKanikehendakiniscayaKami

menurunkan kepada mereka mu'jizat dari langit. " "cksodrryaL adalch,
muky.izat    zhahir   dan    kemanpuan    yang    luar   biasa,    sehingga

pengetahuan   tentang   mereka   sangat   perlu.    Akan   tetapi   telah
ditakdirkan pengetahuan itu menj adi kLmpulan teori.

Abu  Hamzah  Ats-Tsumali  behafa  tentang  ayat  ini,  "Aku
mendengar bahwa ayat ini adalah suara yang didengar dari langit pada

pertengahan bulan Ramadhan. Dengrn suara itu kelunlah budck dari
rumah dan tanah bergenunh karenanya." Akan tetapi kurang tapat,
karena yang dinaksud adalah orang Quraisy dan bukan lairmya.

F3ff±}   ire   ..Maha    semandasa    knddrkuduk    Trlereka,..
mcksudnya  adalah,  kuduk-kuduk  mereka  senantiasa,    Sei±i    a
"fw7Idw* fapadr7!)itz. " Mujahid berkata, "Kuduk-kuduk mereka adalah

para pembesar mereka."

An-Nthasberkata,435"Sudahdiken.aldalaniistilahbahasa,jika
dikatakan jaa 'anii unuqun  min  naas  ardnya ru 'asaa '  minhum ®ara

pemimpin rakyat itu datang kapadaku). "

434 Lih. /'rab AJ gwr`aH (3/174).
43S Lib. Ma 'ani il Qur`a`n (5163).



Abu  Zald  dan  AI  Akhfasy  berkata,   "4 '#aagwftwm   artinya

/.amaa 'acz/etAzfm  Oanaah mereka). Jika dikatckan/.a 'aa7zz.z. w7zzfgzf» mz.#
#aas artinyajamcla 'claf"Awm ®ara j anaah mereka datang kapadaku). "

Ada yang mengatakan, "Maksudnya adalah orang-orang yang
memiliki  kuduk.   Mudhafiiya  lalu  dihilangkan  dan  mudhanf  ilaih
menempati posisinya.

Qatadah berkata, ``Maknanya, ].ika Allah berkehendck niscaya
Dia    clan    menurunkan    suatu    ayat    yang    dengannya    mereka
memanjangkan  bajunya  dan  tidak  seorang  pun  menunda  kuduknya
dari melakukan kemaksiatan."

Ibnu Abbas berkata, "Ayat itu diturunkan berhubungan dengan
masalah kani dan bani Umayyah, yang mana kani clan menguasai
negara  mereka,   sehingga  kuduk-kuduk  mereka  senantiasa  tunduk
kepada kita setelch Mu'awiyah." Demikian juga yang dikatakan oleh
Ats-Tsa'labi dan AI Ghaznawi.  Wra//aa few a '/c!m.

"Kfeadfez. `z.i.# dan kfoaad%z. `aA" di sini sama saja. Demikian yang

dikatakan oleh lsa bin Umar dan dipilih oleh AI Mubanad.

Adapun   maknanya,   ``Bahwa   apabila   tunduk   kuduk-kuduk
mereka, mcka mereka hina." Jadi pemberitahuan tentang kuduk-kuduk
itu   merupakan   pemberitahuan   tentang   para   schabatnya.   Dalam

perkataan   orang   Arab,   khabar   pertama   dapat   ditinggalkan   dan
ditampakkan khabar yang kedua.

Adapun  hal  itu  diperbolehkan  karena  apabila  ia  digugurkan
dan  pembahasan  itu  diperpanjang,   maka  ini  j.uga  tidak  merusak
malmanya.   Demikian   juga   dengan   mengembalikan  ;'z./   kepada
kinayah dalam fiman Allah SWT,    ;{££:i  fife "Maha se»a»fz.asu
hadw*-fatdw* "ereha, "  karena  apabila  lafazh  a/  a `#aag  digugurkan



maka kalimat itu juga tidck rusck, hingga dikatakan, "Mcka mereka
senantiasa   tunduk   kepadanya."   Pendapat   ihi   dipegang   oleh   AI
Fa|Ta`436 dan Abu Ubaidah.  Sedangkan AI Kisa`i berpendapat bahwa

maknanya, yang tunduk kepadanya adalah mereka. Ini salad menurut
ulana  Bashrah  dan  AI  Farra`.  Dihilangkannya  lafazh  seperti  tidak
tebadi  sedikit pun  dalam perkataan.  Demikian yang  dikatakan oleh
Am-Nulas.437

Fiman Allah SWT,  '= Sg j| *£ jE5t Si, f5 cf r±.t- L'j
'c*s:£``Dansekali-kalitidakdatangkapadamerekas;atupe;mgatan

ba:rii  dari  Tuhan  Yang  Maha  Pem:urah,  melain:ken  mereha  selalu
be7pr/I.ng drnpadr#);¢. " Dan, ini telah dijelaskan sebelumnya dalam
si]wi AI AItryaa: .438  .ljgr -fi ..Sungguh mereha telah mendustakan

r24/  9Zfr`a»J, "  maksudnya  adalah,  mereka  bcapaling.   Orang  yang
belpaling   dari    sesuatu    dan   tidak   menchadapinya,   berarti    dia
mendustakarmya.   i2>:j¥:S. i,do>  Sgc grf ;3±j=:S  ifir "Maha fe/aA
a:ken  datang  kepnda  mereka  (kenyataan  dari)  berita-berita  yang
se/a/" me7iefa peso/ck-a/oifen, " adalah ancaman bagi mereka,  atau

pasti  akan  datang  kapada  mereka  akibat  apa  yang  telah  mereka
dustakan dan apa yang mcneka perolok-olokkan.

Fiman Allah SWT,  z±?ei  9cr, t2 Gi£  3'+£<¥-i j£ £j;jf5f
"Dan   apa:kch   mereka   tidak   memperhat[kan   buni,   berapakch

banyaknya  Kant tunbwhkan  di  buni  itu pelbagiv macaw tunbwh-
fwmbwfea# )iang  bcH.fr? " Allah memperingatkan  akan keagungan  dan

kekuasaan-Nya,  bahwa jika  mereka  melihat  dengan  hati  dan  mata
mereka niscaya mereka mengetchui bahwa Allah adalah yang berhck

436 Lih. "a/.az AJ gwr`aH karya Abu Ubaidah (2/83,  84), dan „a 'a#I. A/ g#r`a#

kay7aL¥.F„:?;„(,?/2}7&r`a„(5/65).
438 Lib. Tafsir ayat 2 dari surah AI Anhiyaa` .



untuk  disembah,  karena  Maha  Kuasa  atas  segala  sesuatu.  ,4z-Z¢wj

adalahwarna.Demikianyangdikatakano|ehA|Farra`.439

+±?artinya baik dan mulia. Adapun asal kata a/ harem dalan
bchasa Arab  adalah a/ /adfo/ (keutamaan).  IV¢kfa/aft  harz.I.mczfa  artinya

kurma  yang  unggul  dan banyak buahnya.  Rajulun kariimun  artinya
mulia,  unggul,  dan  suka memaafl[an.  Ivabafaf a/ a7.dfoc{  dan  a»baf¢f

artinya  sana  yaltu  menumbuhkan,  dan  ini  telah  dijelaskan  dalani
Surch AI Baqarah.440

Allah     SWT     yang     mengeluarkan     dan     menumbuhkan.
Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi bahwa dia berkata, "Manusia termasuk
dari  tumbuhan  buni.  Maka  orang  yang  masuk  surga  dari  mereka
adalah  orang  yang  mulia,  dan  orang  yang  masuk  ke  dalam  neraka
adalah orang yang tercela."

L'-i.$6|;Sb,':I).."Sesungguhnyapadayangdemikianitubenar-

benar  terdapat  suatu  tanda  kekuasaan  Allah, "  "cks:ndnya.  adalch,
dalam hal apa yang disebutkan, saperti tumbuh-tumbuhan yang ada di
bumi untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa dan tidak bisa
dikalahkan oleh sesuatu apapun.

'c)5±SS{§3'\'bKC9:"Dankebanyakanmerekatidakberiman,"

maksudnya  adalch,  mereka membenarkan tentang  apa  yang mereka
ketahui  tentang  aku  di  tengah  mereka.   6g di   sini  adalah  sAz./aA

=;nanT=:bpinyd:P=:ia::rhe'k:=dmck¥e:ieranh,:¥jy{a±##&¥{6;3
"Dan   sesungguhnya   Tuharmu   benar-benar   Dialah   Yang   Maha

Perhasa  /a!gz.  A4lafo4  Pe#);a);a7Ig. "  Maksudnya  Yang  Melarang,  dan

439 Lib. Ma 'ani AI Qur`an (21278).
44° Lih. Tafsir ayat 22 dari surah AI Baqarah.
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Yang Membalas  dendam  dari  musuh-musuh-Nya,  serta Yang  Maha
Penyayang terhadap para wali-Nya.

Firman AIlah:

6L#.jiiir5i2;fS©€xp±£!tfS.tjfeifjiL;4!u'G;6S$

6±£±'.Y'Lj'd23i2Sri5©g;jf±®ic3Cji~j£;i>';j6©

©,®L£±::±Oi3£'K¥s'Gaj©6L#jfjt±j%j,d,
©6#peL'6£&~Gri'.6>c;i-8drife6

"Dan (itlgatlah) kattlra Tuhanmu menyeru Musa (dengan frman-

Nya), ` Datangilah kaum yarig zhalim itu, (yaitu) koum Fir'ann.
Mengapa mereka tidak bertakwa?' Berkata Musa, ' Ya Tuhanku,
sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.

Dan aarenanya) sempitlah dadakil dan tidak lancer lidahku maka
utuslah (Itbril) kepada Harun. Dan aku berdosa terhadap mereka,

maka aku takut mereka akan memburmhku.` AIlah bet:fi:rman,
` Jangan takut (mereka tidak akan membunuhmu),maha per.giLah

kamu berdua dengan membowa ayat-ayat Kant (mu'jizat-mu'jizat) ;
sesungguhnyaKamibersamanumendt.garkan(apa-apayang

mcrcka A¢fq[A¢»J '. " (Qs. Asy-Syu'araa` [26] : 10-15)

Fiman Allah SWT,   ~gij2 4!u' a;;6 S£  "Da% /I.ngaf/afeJ kefl.fro
Tuhanm  menyera  Musa  (dengan  firman-Nya)."   ?>^S  beraida.  pavda

posisi    #clsAa!b.    Maknanya,    bacakanlah   kapada   mereka   ``Kefz.ha
Tuhanmu    menyeru    Musa    (dengan    firman-Nya)."    DarL    yalng
menunjukkan kapada hal ini adalah bahwa setelahnya   't:t iij; I;.b'



}±S±;.Dan bacakanlch kepada mereka kisch Ibrahim."  !Qs.  Alsry-
Syu'araa` [26] : 69). Demikian disebutkan oleh An-Nuhas.44]

Ada yang mengatakan, "Maknanya, ingatlch ketika Tuhan-mu
menyeru, sebagaimana yang dijelaskan dalam fiman Allah,   6:i 3TS`b'
i.Ie "Dan inFatlah  aluud)  saudara  haum  `Aad,'A42  dan fi:rm::arINya.,

p#:ff%F:f#af~,.#hcaemn:aakaKna,::'froltsraahh,.mf:#.

Ada yang mengatckan,  `"akna    f|;;  &  t5'j6  Sj3  "Dan
(ingatlah)  ketiha  Tuhanmu  menyeru  Musa  (dengan  firman-Nya),"
dengan ini dan itu.  Seruan itu dengan panggilan, wchal fulan." Atau
Tuhan-muberkatakapadaMusa,:al;£lft;;I.1jfei"Dafa»gz./aAhazfm

)Jang   zfaa/I.in   I.fw. "   Allah   kemudian   memberitahukan   kepadanya
siapakah mereka itu, 1alu berfirman,  6L#. ii `6j€:± rS   "/ysz.f#J ha«m
Fi.r'aw#.  "e#gapa  mereha  fz.da* berfafro.7 "  Jadi  lafazh  rS  adalah
badal.

Adapun   maknanya,      6|;i;.     ii   "Me#gapa   mercka   fz.dak
berfafroa? "  adalah mengapa mereka tidck takut  akan  adzab  Allah?
Ada yang mengatakan,  "hi  tentang  imam kepada  sesuatu,  sebab  ia
adalah perintah-Nya untuk datang kapada kaum yang zhalim. Firman
Allah,  6L#. menunjukkan bahwa mereka tidak bertakwa, dan karena
itu dia memerintahkan kapada mereka agar bertakwa.

Ada yang mengatakan, maknanya, katakanlah kapnda mereka,
'®S± qi`  ..Mengapa mereka tidak bertakwa? ". Aria yang nengatalcan

dengan );a `, karena mereka 8haib (tidck nanpck) ketika pedntah itu

"`_ Lib. I 'rab AI Qur`an (3117S).

:i;,#L=£i!:;4;:5`i:62l



diberikan  kapada  mereka.  Jika  dibaca  dengan  fa`,  maka  ini  juga
diperbolehkan, seperti dalan firman Allah, 6js££ i|j:£flfr.,rfuJ i
"Katakanlah  kepada  orang-orang  yang  kofir,   "Kamu  pasti  ahan

dikalahkan (di dunia ini);A45 dengan ta` dan ya` .

UbaldbinUmairdanAbuHazimmembacanya,6:?:ag'Yidengan
dua f¢ `,446 atau katakanlch kapada mereka.

;i  'Jie  ©  'c>if i S} "Mengapa mereka tidak bertaln!:.a?"
Berkefa Musa,  'ya r#fea#faj'. " Maksudnya Musa berkata, cji  c36f:i  ~j±

gS..jS " Sesungguhnya aku taku:i bahwa mereka akan mendustakan
afro, "  maksudnya  adalah,  dalam  hal  risalch  dan  kenabian.    6£p
u£L)i=   "Dan   (karenanya)   sempitlah   dadaku,"   karenz\  bed:ushaan

El

mereka kapadaku. Kaum muslimin secara umum membaca S±ij  dan

3}££     Y'ij'   dengan   rtz/a'   qarakat   dAammaA)   karena   ia   adalal
permulaan.   Sedan8kan  Ya'qub,  Isa  bin  Umar,  dan  Abu  Haiwah
membaca {j;±jJ dan ` {Yrfu£'YJ dengan #asAab pada keduanya sebagai

jawaban atas fiman-Nya,  g;jf± ®i.
AI Kisa`i berkata, `Bacaan dengan rtz/tz ', yalmi dalam filman-

Nya.,  d,):i, Ssis; qi= 3ci±6 `.Dan (karenanya) sempitlah dadaku
dcz» fz.dczk /a#car /I.daAfaf, " karena dua hal; Pertama, karena ia adalah

permulaan.  Kedua,  ini  berarti  sesungguhnya  alni  selnpit  dada  dan
lisan]mtidaklancar,yaknimengikutilafazh36:i~j!.

AI  Farra`  berkata,448  .`Dibaca  dengan  »asAab,  sebagaimana

dikisahkan dari AI A'raj, Thalhah, Isa bin Umar."

445 Qs. Aa|i `Irmaan [3]:  12.
446  gz.ra`aA  ini  disebutkan  oleh  Ibnu  Athiyyah  dalam  4/  M«Aarror  i4/  Wra/.j2

(]Z':5i)ri:#,:,Z;raw:::r;i2%;;)TdrlanTaqmbch-Nasys,haii52



ch-Nchas  berkat#9  "Dibaca  ra/¢',  karena  apabila  dibaca
na!sAab ia mengikuti lafazh ,®jjs.. Akan tetapi ini jauh, sebagaimana
ditunjukkanfirmanAllahswT,!3!#i;©j~d~c£:f.1ifjl::fj"I)"
lepaskanlch      kekakuan      lidchku,      supaya      mereka      mengerti

perfufaa#ha.'45° Maka ini menunjukkan bahwa ini adalah begitu. Dan
mdra,    dL\|,     6±£±'.     Y`Lj'   "Dan   fz.daft   /a»ca!r   /z.drAha,"   dalam
memberikan argumentasi  atas  apa yang aku mau,  sebab  di  lisannya
terdapat kekakuan sebagaimana yang dij elaskan dalan surah Thaahaa.

'btis\hifa   .`Maha   utuslch   (Jibril)   kepada   Harun,"

mcksudnya    adalah,    Allah    mengutus    Jibril    kepadanya    dengan
membawa wahyu dan menjadikannya sebagai utusan bersamaku dan
untck    bekeriasama    denganku,    dan    tidak    menyebuthan    agar
membant`rfu,  karena maknanya sudah jelas  dan  ini  telch dijelaskan
secara ganblang dalam surah Thachaa,  f±; jJ=`5 ``Da» /.adz.ha"/aA
w#fwfrfu seorang pembanfw.'A5'  Dalan surah AI Qashash dinyatakan,
~S±:±Y'*.>u,':±':J±k   "Maha   utuslah   dia   ?:.rsamaku   sebagai

;enbantuku'untwkmembenarkan®erhataanku).'A52

Musa seolah-olch dikabulkan permohonannya, akan tetapi itu
bukan berarti dia tidak sanggup mengemban risalch, melalnkan hanya
memohon  pertolongan  kapada-Nya.  Ini  menunjukkan  bahwa  orang

yang tidak bisa  melakukan pekeljaannya sendirian atau khawatir akan
dirinya,  maka  hendaknya  dia  bisa  mencari  seseorang  yang  dapat
menolongnya, dan itu tidak perlu dicela.

±j±:;;ei 3£`B €;:'g;?j   "Dan   afu   berdosa   ferAadrp
mereha,  maha  aku  takut  mereha  akan  membunuhha." Dose. di shh

4.9 Lib. |'rab AI Qur`an (3ll]S).
45° Qs. Thachaa [20]: 27-28.
451 Qs. Thaahaa [20]: 29.
452 Al Qashash [28]: 34.



adalah   pembunuhan   terhadap   orang   qibti   yang   bemama   Fatsur
sedagaimana yang clan dijelaskan dalam  surah AI  Qashash.453  Dan,

ini telch dijelaskan dalam surch Thaahaa. Jadi Musa khawatir dirinya
akan dibunuh dengan pembunuhan tidak sengaja yang dilakukannya.
hi menunjukkan bahwa rasa khawatir juga ada dalam diri para nabi
dan orang-orang mulia, dan para wali Allah, sekalipun mereka dikenal
dekat kepada Allah dan bahwa tidak ada yang menghendaki kecuali
Dia,  karena  Allah bisa mehimpakan  adzab  atau  kebinasaan  kapada
siapa pun yang dikehendaki-Nya.

*  'Jis  ..Allah berf irman, `Jangan takut  (mereka tidak akan
membzfmfAmet/', " maksudnya  adalah,  tidalky  sekali-kali  mereka tidak

akan pelnah bisa membunuhmu. Ini merupakan hardikan atas asumsi
itu, dan Allah menyumhnya untuk percaya kepada Allah, atan takut
kepada  Allah  dan  tidck  perlu  kamu  takut  kapada  mereka.  Karena
mereka tidak akan manpu membunuhmu. C;S6 "lAfaha pergz./aA ham«
berdeta, " maksudnya adalah, kamu dan saudaramu, karena aku telah
menjadikarmya seorang rasul bersanalnu.  ~E5j.£> ``Denga» 7»enzbowa
cz);af-a}iaf Ka7»f. /metJ.I-zaf-mzf J.z.zaf/, " maksudnya adalah, dengan dalil-

dalil   kami   dan  mu'jizat-mu'jizat.   Ada  yang  mengatakan,   "Atau
membawa ayat-ayat Kami."

6£"SeswmggccA#y¢Kamz.bersamamw."MaksudnyaAllah

S:Wrr  ;ang bersamanya\.   'oi;i:i  ..Mendengarhan  (apa-apa  yang
7»ercka  faczfczfacz#J, " maksudnya  adalah,  mereka  mendengar  apa  yang

mereka   katakan   dan   apa   yang   mereka   perbincan8kan.   Adapun
maksudnya adalch memperkuat hati keduanya dan baliwa Allah akan
menolong   dan   menjaga   keduanya.   14/   Jsfz.mac '   (mendengarkan)

dilakukan  dengan  memperhatikan  dan  mendengar,  dan  Allah  tidak

EJ   E]=

453 Lin. Tafsir ayat 15 -19 dari surah AI Qashash.



menyifati  dengan  demikian.  Allah  SWT  menvifati  diri-Nya,  bahwa
Dia  adalch  Yang Maha Mendengar  dan  Maha Melihat.  Allah  SWT

berfirman  dalan  surah  Thaahaay  |L£;ij   '±;:J'.\  "Aha  me»de»grr do»
me/I.faaf.'A54 Juga berfirman,   f=: malka diperlakukan seperti kepada

jamak.   Karena   dua   orang   adalah  jamaah,   dan   bisa  juga   untuk
keduanya dan setiap orang yang diutus kapadanya, dan bisa jadi untuk
semua Bani Israel.

Firman AI]ah:

~dy'.G=ji3i5i©`Lpjfit;;:i;j6£~y'rfe6j++,€,:6

©'tfty,j¥G,tLiap'j\i±jGj243jij6©6.Gji±
i{£~Gffj6©6rf±'td,iij=j=:jt=fi:;f=i=;j

C31j>jJ~tejg th'.£,iu#©'ed~~L3tdr,b€j

©jp.ej:£~¢1£i;-.iS##il;drEj©fty2-tSj=;;
"Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'oun dan katakanlah

olehmu, ` Sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alum,
lepaskanlah Bani Israll ®ergi) beserta kamL` Fir'aun menjowab,
' Bukankah kant telah mengasuhmu di antara (keluarga) kami,

waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami
beberapa tahun dart umurmu. Dan kamu telah berbuat suatu

perbuatan yang telah kamu lakukan itu dan kanu termasuk
golongan orang-orang yang tidak membalas guna.` Berkata Musa,
`Aku telah melakukannya, sedang aku di wahaL itu termasuk orang-

45` Qs. Thaahaa' [20]: 46.



orang yang khilof Lalu aku lari meningggalkan kamu kctika aku
takut kepadunu, kemudian Tuhanku memberihan kepadaku tlmu
serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul. Budi

yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah (disebabkan) kunu
telah memperbudak Bani Israil'. " (Qs. Alsry-Srfu'z[rg.al I:26|..16-ZZ)

Fiman Allah SWT,   `;j±jf ;z,' jL;i  6ry'rfe    Cj2j, €~36
``Maka  datanglch  ka:in  berdua  kapada  Fir'oun   dan  katakamlch

olehmu,  'Sesungguhnya  kami  adalch  Rasul  Tuhan  semesta  alam'."
Abu  Ubaidah  berkata,455  "Ras#cf/ maknanya risaalah,  dan perkiraan
maknanya, sesungguhnya Aku pemilik risalah, Tthan seniesta alan.

Scorang penyair berkata,
``Tidakkah akll telah menyampalkan risalah ®esan) kapada Bwi

Amir,

Bahwa aku telch meoyadi kaya dengan menakhikkanmu. 'A56

Maksudnya  adalah  risalah  ®esan  atan  surat)  dan  karena itu
dijadikan m# `c!##ats. Abu Ubaid berkata, "Bisa juga ar-uswJ berarti
dua orang dan bisa juga jamak.  Chang Arab mengatakan, ."J7aade¢a
ras#w/I. w4 waft.I./I.I. (hi adalah utusanku dan wakilku), wcl faaadzaa!#i.

rasww/I. wcz  waft.I./I.i.  acedua  orang  ini  adalah  utusanku  dan  wckilku),

dan  wa  Aaa `#/ac! `  ras#w/I.  wa  waft.I./I.I.  (mereka  adalah  utusanku  dan

wakilku). Di antaranya saperti dalam fiman Allah SWT,  3  33; *€g
`CKarena sesungguhaya mereha adalah musuhku." (Qs. Asry-Syu: ared

[26]:  77). Ada yang mengatakan, "Malmanya, sesungguhnya masing-
masing dari kita adalah utusan  Tuhan semesta alam."

455 Lib. "a/.ae A/ gwr `aH (2/84).
456BaitsyairinidikutipolehAsy-SyaukanidalamFafA.4/gczdz.r(4/137)



`J!..gt=)9~6CJif}8£..LepaskanlahBanilsrailfoergi)beserta

hamz., " maksudnya adalah,  lapaskanlah mereka dan biarkanlah pergi

hingga  mereka  beljalan  bersana  kani  ke  Palestina  dan  jangan
asingkanl ah mereka.

Konon Fir'aun telah memperbudak mereka selan empat puluh
tchun. Pada saat itu, junlah mereka 630.000 orang. Musa dan Harun
kemudian berangkat menuju Fir'aun,  akan tetapi  selama satu tahun
larnanya, keduanya tidak diizinkan masuk menemui Firaun.  Penjaga

pintu  datang  kapada  Fir'aun  dan  berkata,   "Ini   ada  orang  yang
mengaku utusan Tuhan semesta alam." Fir'aun lalu berkata, "Izinkan
dia masuk, baran8kali kami akan menertawakannya." Maka keduanya
masuk dan menyampaikan risalab itu.

Wchb   dan   lairmya  meriwayatkan,   bahwa  ketika  keduanya

masuk ke istana Fir'aun dia melihatnya telal mengeluarkan binatang
buas,  seperti singa dan harimau agar Musa dan Harun merasa takut.
Mereka segera membawa binatang buas itu menuju Musa dan Harun,
akan  tetapi  binatang  itu  justni  menjilat-jilat  kaki  keduanya,   lalu
mengapak-ngapakkan    ekomya,    bahkan   pipi    binatang   buas    itu
ditempelkan ke paha keduanya. Fir'aun heran melihat pemandangan
ini dan berkata, "Siapa kalian berdua?" Musa dan Harun berkata,   6£
':i:jj) ;i 'J;; "Sesungguhnya kami  adalch Rasul Tuhan semesta

a/a77!. " Fir'aun mengetahui Musa, karena dia besar di istananya. Jadi

fiman   Allah   SWT,    \i±jc±2&;;jij6    "8%fa#fafr   famz.   feJafr
mengrsw%mw  dz. c}#fcrr¢  ¢e/warga/  kemz., " dinyatakan  sebagai  ejekan

kapadanya,   atau  kami  telah  mengasuhmu  ketika  kecil  dan  tidak
membunuhmu saperti anak-anak yang kani bunuh.

'try '±±;i  5¢,\i±, f}}j "Waktu kanu masih kanak-hanak dan

kanu  tinggal  bersana  kant  beberapa  tchun  dari  umu:rmu." Mcka



kapan     kamu     mengaku     menjadi     rasul.     Fir'aun     kemudian
menghubungkannya  dengan peristiwa  aksi  pembunuhan  Musa yang
dilakukan  kepada  salah  seorang  qibti,  dengan  mengatakan,     £i:Sj
I:J=   $  3j±:5 "Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang

telah   kamu   lakuhan   itv."   AI   Fa'lch   de"gan  fathah  fa`   urrAIk
menyatakan perbuatan sekali.

Asy-Sya'bi membaca C:lfii!   dengan kasrah /a `.457 Akan tetapi

gz.ra `aA dengan /¢ffoaA lebih diutanakan, karena itu menunjukkan satu
kali  pchuatan.   Sedangkan  apabila  dibaca  dengan  kasrah,  berarti

perbuatan  dan  keadaan.  Ini  malmanya,  perbuatan kamu  yang kamu
tchu,    mcka    bagainana    kanu    mengaku    bahwa    Allah    telah
mengutusmu, sedan8kan kami mengetahui.

<j!±;}SIt   <±,  '€1k::g .`Dan kamu  termasuk golongan  orang~
o7iang yang fz.dab memba/as g##a. " Adh-Dhahhak berkata,  "Karena
kamu  telah  mcmbunuh  orang  qibti,  yang  tidak  dihalalkan  untuk
dibunuh..*58

. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya,  `Tidak membalas
budi   atas   nikmat   yang   telah   aku   berikan   kapadanu,   saperti

pengasuhan   dan   perlakuan   baik   kepadamu.'A59   Demikian   yang
dikatakan oleh Ibnu Zald.

AI Hasan berkata, " <±jj:xp a,  artinya termasuk golongan
orang kafir dalam hal mengakui bahwa aku adalch tuhanmu.460

457  g|.ra `a*  ini  adalah  g|.ro `o4  yang  nyeleneh  sebagainana  dalam j4/ Mwfefasab

(2/127)  dan  disebutkan  oleh  AI  Farra`   dalam  "a'an!.  .4J  g#r`a#  (2/278,  279).
Sebagaimana juga  disebutkan oleh An-Nulas dalam Mo 'a#z. ,4/ g#r`aH  (5/69), dan
in?5u8£&¥¥dd£:[e=#o"I:£Xan:#Lm;yfi(a.i/52.'a#"gkr`an(5/70).

459  Ibid.
460 Lib. Tafsir AI Hasan AI Bashri (2/176).



As-Suddi berkata, `` d±pe`T  a, artinya termasuk golongan
orang  yang kafir kepada Allah,  karena kanu bersama  kami  dalam
agana   kani   yang   kamu   ejek.'46'   Adapun  jarak   waktu   antara
keluamya  Musa  ketika  membunuh  orang  qibti  dan  kembalinya  ke
Mesir dalam keadaan menjadi seorang nabi adalah empat belas tahun.

\:>rf]Sif i'Jis   ..Berkata   Musa,    "Aku   telah   melakukannya,"

maksudnya  adalalL  kanu  lakukan  perbuatan  itu,  yaltu  membunuh
orang qibti.  i;€j "Dan aku," pada saat itu,  'ed,-Lflf i, "rermus«A ora»g-
ort]#g };ang kfrz./a/ " maksudnya  adalah,  golongan  orang  yang tidak
mengetchui.462

Ibnu   Zaid   berkata,   "Artinya   temasuk   orang   yang   tidak
mengetahui      bahwa      pukulannya      itu      dapat      menyebabkan
kenatiarmya..463

Dalani  Mushaf  Abdullah  dinyatakan,  :;}?th°l  a?  (termasuk
orang yang tidak tabu)"464 dan ini dikatakan kapada orang yang tidak
tahu sesuatu.

Ada  yang  mengatakan,  `. 'd~[£)i}, b€j  maksudnya  termasuk

golongan  orang yang  lupa.'465  Demikian  yang  dikatakan  oleh  Abu
Ubaidah.Adayangmengatakan,"'ed~~Lfl{J,I;ijmaksudnyatidcktahu

46] ,4tsar ini dari As-Suddi dan disebutkan oleh Ath-Thbari dalam /amz.' i4/ Bnyan

(19/41),jin-Ndrsdalam"a'anl.,4/a"`a#(5„0),danAIMawardidalamtrfein)ra
(3/j2722.tsar  ini  dari  Mujalid  dan  disebutkan  oleh  AI  Mawardi  dalam  tafsinya

(3/j37Z)karinidari|bnuzhiddandisebutkanolchlbnuAthiyyahdalam.4"wharmr

A'#a'Zr(fl]`2a/;5L  disebutkan  o|eh  |bnu  Athiyyah  dalam " "wAarrar "  Wra/.ie

(]%555p)e:pti:i¥inim#&"a":dalan»a,'aeA/g«r`a»kayaAbuubaldahdanju8a

dinisbatkan  kepada  An-Nuhas  dalam  "a'a#I.  ,4J  gwr`aH  (5/71).   Sedangkan  AI
Mawardi menisbatkan kepada mnu Zaid dalan tafsimya (3/172, 173).
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tentang kenabian466 dan  sesuatu yang datang dari  Allah.  Karena itu,

apa  yang  telch  aku  lakukan  saat  itu  tidak  untuk  menjelekkan.  Ini
menjelaskan  bahwa  pengasuhan  bersama  mereka  tidak  menafikan
kenabian   dan   bersikap   penyantun   kepada   manusia,   dan   bahwa

pembunuhan karena tersalah pada saat itu tidak ditentukan hukumnya
dan juga tidak bertentangan dengan si fat kenabian.

Fiman   Allah   SWT, 6.fei;JJi  ..Lalu  aku  lari
meningggalkan kamu ketika aku takut kepadamu, " in:alfsndm:ry8I irdalal+

aku keluar dari tengah-tengah kalian menuju ke Madyan sebagaimana

yang dinyatakan dalam  surah AI Qashash,  ¢±ixJ6>~6 I;'eri `Maka
keluarlah  Musa  deri  kota  itu  dengan  rasa  takut  menunggu-nunggu
dengan khawatir.'*67 Hal itu ketika dia telah membunuh.

{Z± +; i,:;S .`Kendian  Tuhanha  memberikan  kepadaku
I./mzf, "  yakni  kenal]ian.  Demikian  diriwayatkan  dari  As-Suddi  dan
lairmya.  Az-Zujaj  berkata,  "Allah  mengajarkan  Taurat  kapadanya

yang di dalanmya terdapat hukum Allah."

Adayangmengatakan,"Ilmudanpemahanan.fty2-t±j:;;;
' Serta Dia menjadikankli salch seorang di aritara rasul-rasul'. "

Firman Allah  SWT,   j!gj{;-¢1 £i; -c7i S# 'a:;;; rfe-3  "Brdz.
yang kamu limpchkan kapadaku itu adalch (disebabkan) kanu telal.
memperbefdr*  Ba»z.  /sraz./. "  Para  ulana  berbeda  pendapat  tentang
malma perkataan ini. As-Suddi, Ath-Thabari, dan AI Fana` berkata,468
"Perkataan ini dari Musa AS sebagai pemyataan mengakui nikmat itu.

Scolch-olch dia berkata,  Tya'.  Dan, pengasuhanmu merupakan suatu
nikmat   kepadaku   karena   kamu   telah   membunuh   selainku   dan

466PendapatinidisebutkanolchAIMawardidalamtafsinya(3/172).

::S=.¥a3#SBha;2a8„]:(?;;42)danM¢'a#fAVgwr`a#karyaAIFana`(2/279).



membiarkanku.     Akan     tetapi     itu     tidak     menahanku     untuk
menyanpalkan risalan. "

Ada  yang  mengatakan,  "Ini  adalah  dari  Musa  AS  sebagai

pendahuluan  perkataannya,  atan  apakah  .kanu  berharap  kapadaku
karena kamu telah mengasuhku ketika masih kecil, sedan8kan kanu
telch memperperbudak Bani Israil dan membunuh mereka? Atau ini
tentu bukan nikmat, karena semestinya kanu` tidak membunuh mereka
dan juga tidck memperbudck mereka, karena mereka adalah kaumku,
maka bagainana kanu  menyebutkan  kebaikanmu  kepadaku  secara
khusus?"    Qatadah    dan    laimya    mengatakan    demikian    secara
mdranya.

Ada yang mengatakan bahwa dalan hal itu terkandung kalimat

pertanyaan,  atau  apakch  karena  nikmat  itu?  Demikian` juga  yang
dikatakan oleh AI Akhfasy dan AI Fam`. Sedan8kan An-Nulas dan
lairmya mendngkarinya.

An-Nulas  berkata,469  "hi  tidak  dipefoolehkan,  karena  alif

yang mengandung unsur per(anyaan menyebabkan makna tasendiri
dan dihilangkannya mustahil, kecuali jika dalan kalimat itu tedapat
hrmfam(ity."

Saya tidak melihat adanya perbedaan antara para pakar nahwu
dalan  hal  ini,  kecuali  satu  hal.  Demikian  yang  dikatakan  oleh  AI
FalTa` :  Dia  berkata,  "Dipcholehkan  menghilan8kan  a/zJ isztz/haam
dalan kata kelja yang meragukan. Ali bin Sulaiman berkata tentang
hal ini, "Ia dianbil dari lafach-lafach umum."

Ats-Tsa'1abi berkata:  AI  Fam`  berkata demikian,  dan orang

yang    berpendapat    bahwa    ia    adalch    pengingkaran,    maka    dia

469 Lth. |'rab AI Qur`an (31176).



mengatakan maknanya atau nikmat itu disampaikan dengan kalimat

pertanyaan,  saperti  fiman-Nya,   jj`i£  "J#z.Jafr  7wtianfu?'47°  ]uga
firman-Nya,'bv'3±fil'S]S"Apakah-merekaakankehan'*]\

Menurut  saya  (AI  Qurthubi),  "Dalam hal  ini  terdapat  alif
I.sfz/7Zam     (alif    yang    menunjukkan    pada    kalinat    pertanyaan)

dihilan8kan  atau  ihi  memang  berbeda  dengan  pendapat  An-Nwhas.
Adh-Dhahhck berkata: Perkataan ini keluar dari konteks celaan, sebab
kalimat  celaan bisa jadi  dinyatakan  dengan kalimat pertanyaan  dan

juga  bisa  dengan  selain  kalinat  pertanyaan.  Malmanya, jika  kamu
tidak   membunuh   Bani   Israil,   niscaya   kedua   orang   tuaku   yang
mengasuhku,  maka  nikmat  nana  yang  kamu  berikan  kapadaku?
Apakah  kamu berharap  kapadaku  dengan  sesuatu  yang tidak wajib
untuk diharapkan karenanya?"

Ada yang mengatakan, maknanya, bagainana kamu bcharap
dengan   pengasuhan   itu,   sedan8kan   kamu   telah   mcmbuat   hina
kaumku?   Dan torang   yang   telah  dihinckan  kaumnya,   maka   dia
temasuk  orang  yang hina.  i.:;   -cii  "Kamzf  fe/aA  mexperhaddr, "
beradapadaposisira/a'padabada/®engganti)dari'i:i;;j>jBisajuga
berada pada posisi »asAab yang maknanya adalah karena kamu telali
memperbudak Bani Israil,472  atau kamu menjadikan mereka sebagai
budak.  Ada yang mengatakan,  abbadfaAw  atau a `badtoAef malmanya
sama. Demikian yang dikatakan oleh AI Farra`.

:;:§E;;,gi:#;]n]:jsadr.Nds3/177
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ceFir'aun bertanya, ' Siapa Tuhan semesta adam itu?' Musa

menjowab, ' Tuhan Pencipla langit dan bumi dan apa-apa yang di
antara keduanya (Itulah Tuhanmu), jiha kamu sekdian (orang-

orang) mempercayal-NyoL.` Fir'oun berkata kepada orangrorang di
sekeltlingrtya, ` Apakah kamu tidak mendengarkan?` Musa berkata

®ula), ' Tuhan kanu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang
dahulu.' Fir'aun berkata, ' Sesungguhnya Rasulmu yang diutus
kepada kQ[mu sekalian benar-benar orang g[ha:' Musa berkata,
` Tuhan yang menguasal timur dan barat dan apa yang ado di

antara keduanya.. (Itulah Tuhanmu) jika kamu mempergunakan
akaL` Fir'oun berkata, ` Sungguh jika ha:mu menyembah Tuhan

selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang

yang dipenjarakan.' Musa berkata, ' Dan Apakah (hamu akan
• melakukan itu) kendottipun aku tunjukkan kepadanu sesuatu

(keterangan) yang nyata ?` Fir'oun berkata, ` Datungkanlch sesuatu
(kcterangan) yang nyata itu, jika ha:mu adalah termasuk orang-
orang yang benar.` Maka, Musa melemparkan tongkatnya, lalu
tiba-tiba tongkat itu (menjadi) ular yarlg nyata. Dan, ia menarik
tanganrtya (dart dalam bajunya), maka tiba-tiba tangan itu jadi

putih ¢ersinar) bagi orangrorang yang melihatnya. Fir'aun berkata
kepada pembesar-pembesar yang berada sekeltlingnya:

'Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang



pandai. Dia hendak mengusir kamu dart negerimu sendiri dengan
sihirnya; Maka karena itu Apakah yang kamu anjurkan?` Mereka

menjowab, ` Tundalah (urusan) Dia dan soudaranya dan
kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan

mengumpulkan (ahli sihir). Niscaya mereka akan mendatangkan
semua ahli sihir yang pandal kepadamu.` Lalu, dikumpulkan Ahli-
ahli sihir pada wakrfu yang ditetapkan di hart yang ma'lum. Dan,
dikatakan kapada orang bc[nyak, ` Berkumpullah kamu sekalian.
Semoga kita mengikuti Ahli-ahli si,hir jika mereha adalah orang-

orang yang menang.` Maka, tatkala Ahli-ahli sihir datang,
merekapun bertanya kepada Fir'oun, ' Apakah Kami sungguh-

sungguh mendapat upah yang besar jika Kami adalah orang-oraTIg

yang menang? ' Fir'aun menjowab, `Ya, kalou demikhan,
Sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjedi orang

yar.g didekatkan quapadaku)'. Musa berkata kepada mereka,
' Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan`. Lalu, mereka

melemparkan tall temdi dan tongkat-tor.gkat mereka dan berkata,
' Demi kekuasaan Fir'oun, sesungguhnya kami benar-benar akan

menang.` Kemudian, Musa menjatuhkan tongkatnya, maka tiba-tiba
ia menelan benda-benda palsu yarlg mereka ado-adakan itu. Maka,

tersungkurlah ahli-ahli sihir sambiL bersujud (kepada Allah).
Mereka berkata, ` Kqmi beriman kepada Tuhan semesta alam.

(yaitu) Tuhan Musa dan Harun.` Fir'aun berkata, `Apakah kamu
sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin

kepadamu? Sesungguhnya Dia benar-benar pemimpinmu yang
mengajarkan sihir kepadamu, maka kanu nanti pasti benar-benar
akan mengctahui (akibat perbuatanmu) ; sesungguhnya aku akan

memotong tanganmu dan kakinu dengan berstlangan darl aku akan
menyalibmu semuanya.` Mereka berkata, ` Tidak ada kemudharatan



(bagi kami); sesunggu'hnya kami ahan kembdi kepada Tuhan kami.
Sesungguhrtya kant amat menginginkan bahwa Tuhan kq[mi akan

mengampuni kesalahan kami, karena kant adalah orangsorang

]7¢#gperf¢m¢-f¢m¢ berz.7"¢» '. " (Qs. Asy-Syu'araa` [26] : 23-51)

Firman Allah SWT,  gil-{i£ (i 3j|i} j6 "Fz.r'¢%» berranya,
'Sz.apa   rwAa#   semesfH   a/am   !t#.?'."   Ketika   Fir`aun   merasa  telch

mengalahkan   Musa   AS   dalam   berdebat,   bahwasanya   dia   telch
mengdsuh Musa AS ketika kecil dan menjadikan jasa tersebut sebagal
senjata,   Fir`aun   segera   belpaling   kepada   pemyataan   Musa   AS
sebelumnya     `ij}jfit;i :Lij   "Jt4s%/  TzfAa»  semesfa  ¢ham"  dan
bertanya   meminta   penjelasan   tentang   sesuatu   benda   yang   tidak
diketahui.

Makki  dan  ulama  laimya  berkata,  "Sebagaimana  layaknya
meminta  penjelasan  tentang  sebuah  jenis  benda,  oleh  karena  itu
menggunakan  lafazh  l;i."  Makki  menanbahkan,  `Tada tempat  lain
Fir`aun bertanya meminta penjelasan dengan mempergunakan lafazh

i; Dengan demikian, Fir`aun bemaksud menyepadankan Allah SWT
dengan nana tempat."

Mendapatkan  pertanyaan  demikian,  Musa  AS  memaparkan
si fat-si fat Allah SWT yang menunjukkan bahwa Allah SWT berbeda
dengan  makhluk  ciptaan-Nya,  dan  tidak  satu  makhluk  pun  yang
menyerupai-Nya.   Fir`aun  bertanya  tentang  jenis,  sementara  Allah
SWT tidak beljenis.  Sebab, jenis  itu bersifat bani.  Mcka,  Musa AS
membeberkan kebodohan Fir`aun dan memberikan sejumlch contoh
dan  pengetahuan  tentang  kudrat  Allah  SWT  yang  membuat  yang
mendengarkan  memaliami  baliwa  Fir`aun  tidak  memiliki  si fat-si fat
sebagaimana si fat-si fat Allah SWT tersebut.



Fir`aun      berkata,       6|;;:S{`L      "4pahaA      ham«      fidak
me#de#grrhaH?"   dengan   malma   kagum   dan   heran   disebabkan
bodohnya pembicara,  sebab,  akidch dan keyckinan penduduk ketika
itu  bchwasanya  Fir'aun  adalah  tuhan  dan  sesembahan  mereka,  dan
demikianpulahalnyadenganFir'aun-fir`aunsebelu|nnya.473

Musa AS berkata menambahkan penjelasannya,   ifj :#i;' j6
'ififi\  'SS!4 "Tuhan kanu dan Tuhan nenek-nenek mayan? ha:u

};a"g  dafaw/w."  Musa  AS  menyitir  dalil  yang  manpu  memchamkan
mereka; bahwasanya mereka mempunyai nenek moyang dan mereka
telah berlebihan dengan nenek moyang mereka dan oleh sebab mesti
ada  perubahan;  dan  bahwa  mereka  bukan  apa-apa  dan  kini  harus
dibentuk. Maka, pada saat demikian itu Fir'aun berkata merendahkan:

%i;;:1-35\$5±}~csfi'pe;;'.b\."SesungguhnyaRasulmuyangdintus
kepada  kamu  sekalian  benar-benar  orang  gila."  YalREi,  Cia,  tidck

menj awab pertanyaan saya.
HE]

Musa As menjawab pemyataan Fir'aun dengan berkata,     +L>

L±i:P±      eJ:fi,   ..Tuhan   yang   menguasal   ti"ur   dave   barat."
Kepemilikan-Nya   tidak   sebagaimana   kapemilikan   kalian.   Sebab,
kanu hanya memiliki sebuah negeri dan tidak bisa mengatur negeri

yang   lain.   Dan,   Tuhanku   mematikan   orang   yang   tidak   kamu
kehendaki kematiannya,  dan Tuhan yang mengutusku itu menguasal
timur dan barat,  6Lfei:  Ff®L-ffi{ [j "Dan a!pa );any ado dz. a»fara
kedunnya, jika kamu mempergunakan ahal."

473   Perkataan   Fir'aun   kepada   penduduknya:    3|;;:i  ¥1:   "ApafaA   faamw   fidck

me»dengarfaczrz?"  yakhi  apakah karm  sekalian tidak mendengar  ucaparmya, justru
menunjukkan  kepada  kebodohan  den  kepandiran  Fifaun   sendiri.   Jika  Fir'aun
mempunyai dalil yang memperkuat pemyataannya, sehanlsnya dia menyebutkarmya
ketika itu juga di hadapan para pembesar kerajaannya.



Ada yang mengatakan bchwa Musa AS  mengetahui maksud

pertanyaan yang diajukan Fir'aun adalch untuk mengenal sosok yang
ditanyakannya.   0leh   sebab   itu,   Musa  AS   menjawabnya  dengan
metode  kekihian  untuk  pengenalan  Tuhan.  Manakala  Fir'aun  kalah
dan telpojok dengan jawaban itu,  Musa AS  melanjutkannya dengan
keterangan  yang meninggikan  dan mengagungkan AIlah  SWT,  dan
karena  itu   Fir'aun  mengancannya  dengan  penjara.   Fir'aun  tidck
mempertanyakan  dalil  pemyataan  Musa AS  bahwa  Tuhannya  telal
mengutusnya.  Sebab,  jika  demikian  maka  bemalma  dia  mengakui
keberadaan  Tuhan  selain  dirinya.  Adapun  riwayat  ancaman penjara
terhadap Musa AS lemali adanya.

Diriwayatkan  bahwa  penjara  Fir'aun  demikian  menakutkan
sehingga   seorang   narapidana   tidak   akan   mampu   menchan   air
kencingnya. Diriwayatkan pula bahwasanya hukuman penjara Fir'aun
lebih  menyakitkan  dari  hukLm  bunuh;   dan  bahwasanya  seorang
narapidana tidak  akan keluar dari  kunmgan kecuali  mati.  Jelasnya,

penj.ara Fir'aun dcmikian menakutkan.

Manakala Musa AS memahami bahwa apa yang dilakukarmya
atas  dasar  perintah  Allah  SWT,  tidak  membuatnya  takut  ancaman
Fir'aun,  dan  Musa  AS   j6  "berfafa"  kapada  Fir'aun  dengan  nada
kasihdanmengharapkeimanannya:jfty€;CS}>dSj>j':`Z3i"Da[#,ap&haA

(karrm  ahan  melakukan  itu)  kendatipun  aku  tunjulckan  kepadanu
sesctczfro   ¢eferc[ngtz#J  );c}Hg  #);¢fa?"  dan  dengan  demikian  jelaslah

baginu akan kejujuranku. Ketika Fir'aun mendengar perkataan Musa
AS  tersebut,  dia merasa mendapatkan  celah untuk menyerang balik
Musa AS  dan J6 "Fz.r'a[«»  berhafa":    a;~+±=lf    ±€+=®|±>g'6
"Datangkanlah sesuatu (keterangan) yang nyata itv, jika kanu adalch

fe7"asc{*   ort]#g-ora#g  )Jang   be#ar."   Kalimat   syarat   (ini)   tidak
men8hendald  adanya jawaban,  menurut  Sibawaih.  Sebab,  apa  yang



dijelaskan    sebelumnya    mencukupi.    :\=t?#     "Maha,    M"
me/e"parfro#    fo#ghaf#ys, "    dari    tangannya.    Demikianlah   yang
diberitakan  Allah  SWT  dari  kisah  Musa  AS.    Penjelasannya  telah
dilakukan  sebelunnya  di  dalam  surah  AI  A`raaf,474  hingga  akhir
kisch.

Penyihir Fir'aun berkata, "Ketika Fir'aun mengancan mereka
dengan pemotongan tangan dan kaki: +J;£ Y'  'fida* ado fem#drfear¢fa!#

@¢gr. fromz),' yakni tidak ada siksa dunia yang mampu membahayckan
kami.  Siksa yang akan kamu timpakan itu hanyalch siksa sesaat, dan
kami  clan bersabar merasakannya.  Kami kini telah beriman kapada
Allah    SWT."    Pemyataan    ini   menunjukkan   kapada    dalamnya

pandanganmerekadankuatnyakeimananmereka.

Imam Malik berkata, "Musa AS menyeru Fir'aun kepada Islaln

selana 40 tchun, dan penyihir Fir'aun beriman kapada seruan Musa
AS  dalam  sehari  saja.'475  Disebutkan:  /aa  dfe¢i.ra,  /ac!  dfe¢w7tz,  /acz

dharra,  laa  dharara,  a;an laa  dharuurata  semITanyal berrn:rfua. sa;rfu,
demikian yang dinyatakan AI Harawi. Abu Ubaidah bersyair:

Sungguh, tidak ado yang membahayckan dinmu setelah setahun

Apakahkijangituibunuatoukeledof"

AI   Jauhari   berkata,    "Dhaara   -yadftww",    dan   dfaa[clra-

yadhiira.   Mashdanya,   dhauran   dan   dhairan   be"ckrm   dharra
membahayckan."

474 Lib. Tafsir ayat 107 dari sunh AI A`raaf.
475  ,4/Ear  riwayat  I-  Maljk  disebutkan  Ibnu  AI  Arabi  di  dalam ,4Aham  -4J

g"476`a#£)4i5k  Khuddasy  bin  zuhair.  Dan,  syair  iri  dipergunakan  Sibawh

sebagai dalil penguat di dalam AJ K]tab (1/23), dan An-Nulas di dalam Ma `a#I. ,4/
gwr`a#  (5/77).  Arti  syair  adalah:  Jangan hiraukan  ketunmanrml  yang  mulia  atau
rendah setelah kamu berhasil naik kedudukan. Kermiliaan dan kerendahan ketuninan
itu dimisalkan dengan kijang dan keledai.



AI  FLsa`i  berkata,  "Saya mendengar  sebagian orang berkata,

lan yarfa `unii dzaalika wa  laa yadhaunni, in tidck membch saya.
manfaat   dan   tidak   membahayakan   saya.   .4f-radAAawwzfr   adalah

teriakan    dan   jeritan   ketika   dipukul    atau   lapar.   ,4dfe-Dhawr¢f#

bermakna lelaki yang hina dan tidck bermartabat."
'oS!S± {iS  S|~ A&,  "Sesungguhnya kami akan kembali kepada

rcifta# hamz.." Mcksudnya, kami akan balik kapada Tuhan yang Maha
Mulia dan pengasih.  a±j:}{ jji   -Er®1 ~C£:££ L2j a' j±S;; bi i;¥  6L
"Sesunggu.hnya  ka:nd  anat  menginginkan bahwa  Tuhan  kant  clan

mengampuni kesalahan kami, karena karhi adalch orang-orang yang

perfama-lama berz.zwa»." Lafach  di   berada pada kedudukan »asAab,
dengan berbunyi denikian /z. `anna fat»zzaa.

AI Farra` membolehkannya dibaca kasrali dengan makna jalan
untck mendapatkan,477  dan makna    6¢3±j3t  jji  "ort7»g-ora»g )/a#g

pertoma-fama     bet.I-maH"     yakni     ketika     nyata     adanya     bukti
dibandin8kan apa yang dipunyal Fir'aun.

AI  Falra`  juga berkata  (artinya),  "adrJafi  ora#g-orfl#g yang

pertama-lama beriman pada zaman kita. " Az-Zlydy "enchck pendapat
ini  dan berkata,  `Turut beriman bersama penyihir Fir'aun  sejumlah
770  ribu  orang.  Mereka  itu  yang  disebutkan  Fir'aun  dengan  as)/-
syz.rdzz.ma fr  cz/  ga/I.I./zf%»  dalam perkataamya:  6jS  #.i2'   g~Y'#   6!
'Sesungguhnya  mereka  (Bani  Israil)  benar-benar  golongan  keciT."

Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Mas`ud dan sahabat lairmya.

477 Lil. Ma,an]. A/ gwr `an Ong AI Falra`(2/280).
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€y+c±fj©a+Si'+:th'Sfy'©ri=j.t~jjfl`p,cj!#
6rcj3£rty'ch,`;j,3L©&+fy-icij5i#©*i5'iL€cr'y'

©£j(±j-t#¥u'is©a±-i#f#f
"Dan, Kami wahyukan ®eriritchkan) kepada Musa, ` Perguch di

malam hq[ri dengan membowa hamba-hamba-Ku (Bani Isratl),
karena sesungguhnya kanu sekalian akan disusulL' Kemudian

Fir'a[un mengirimkan orang yang mengumpulkan (tentaranya) ke
kota-kotoL (Fir'o[un berkata), ` Sesunggwhnya mereha (Bani Isral[)
benar-benar golongan kecil. dan sesungguhnya mereka membuat
hal-hal yang menimbulkan amarah kita. Dan, sesungguhnya kita

benar-benar golongan yang selalu berjaga-jagcL` Maka, Kami
keluarkan Fir'oun dan koumnya dari tanan-taman dan mata alT.

Dan, (dart) perbendaharaan dan kedudukan yang mulid
Demihianlah halrtya dan Kani anugerahkan semuanya (itu) kepada

Bani Israel. Maka, Fir'aun dan bala tentararlya dapat menyusuli
mereka di waktu matahari terbit. Maka, sctelah kedua golongan itu
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sating melthat, berkatalah pengihat-pengivkut Mu§a, ` Sesungguhnya
kita benar-benar akan tersusul.` Musa menjowab, ' Sekali-kali tidak
akan tersusul; sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan

memberi petunjuk kepadaku.' Lalu, Ko[mi wakyukan kepeda Musa,
' Pukullah lautan irfu dengan tongkatmu.' Maka, terbelahlch loutan

tw dan tiap-tiap belahan adalch seperti gunung yang besar. Dan, di
sanalah Kuni dekatkan golongan yang lain. Dan, Kant selo[matkan

Musa dan orang-orang yang besertanya semuanyQL Dan, Kami
tenggelamkan golongan yang lain itu. Sesungg.Ihnya peda yang

demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar

(mukjizpt) dan tetapi adaLah kebc[nyakan mereka tidck beriman.
Dan, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha

Perkasa lagi Maha Penyayang. " (Qs. Asy-Syil' ilrz\* [26|.. S2-68|

Fiman Allah SWT,  6|;;Sf    j3£ C£39>  +i 3i gil;  jLE;j'b'
"Dan,  Kand  wahyukan  ¢erintahian)  kapade  Musa,  'Pergilch  di

malam hari dengan membowa handa-hamba-Ku @ani Israel) , karena
sesungguhnya  kamu  sehalian  akan  disusuli'."  Manaled:a  di  ar]ikAIa.

sunnatullah    terhadap    hamba-hamba-Nya    adalah   menyelamatkan
hanba-hamba-Nya  yang  beriman  dan  benar  dalam  beragana  dari

golongan  orang-orang  yang  dekat  kapada-Nya,  yalmi  orang-orang
yang  menerima  dan  menjalankan  syariat Nabi  dan Rasul-Nya  serta
men8hancurkan hanba-hamba-Nya yang ingkar dan mendustai Rasul-
Nya,   maka   Allah   SWT   memerintahkan   Musa   AS   agar   keluar
membawa Bani Israil dan Allah SWT menyebutkan mereka hanba-
haniba-Nya. Sebab, mereka beriman kepada Musa AS.

'.a;±fa;b"Sesungguhnyakarmsekalianakandisusult;'yalmi

Fiman Allah SWT dan pasukannya mengikutimu untuk membawamu



dan  ummatmu  kembali.  Kandungan  ayat  ini  berisi  pujian  terhadap
Bani  Israil  bahwasanya  Allah  SWT  menyelaniatkan  mereka  dari

pasukan Fir'aun.

Maka,   keluarlah  Musa  AS  beserta  kaurmya  pada  waktu
menjelang shubuh. Mereka beljalan tidak menggunakan jalan umum,
tetapi menyusur jalan sisi kiri Mesir menuju Syan. Mereka bebalan
ke arch laut. Salch scorang dari mereka berkata tentang sikap mereka

yang tidak melalui j alan umum, "Demikianlali aku diperintahkan."

Ketika part terbit, Fir'aun mengetahui bahwasanya Musa AS
beserta ummatnya telah pergi waktu sahur.  Fir'aun keluar mengikuti

jejak mereka. Fir'aun mengutus utusan ke kota agar mengirim pasukan
di  belakangnya.  Diriwayatkan  bahwa  sebanyak   100  ribu  pasukan
berkuda   menyusul   mengikutinya,   dan   belum   terhitung   pasukan
berkendaraan  lainnya.  Diriwayathan pula bahwa jumlah kaum Bani
Israil   ketika   itu   adalah   670   ribu  jiwa.    WraJ/afow   a'/a"   dengan

kesAaAz.Aan  riwayatnya.   Akan  tetapi,  yang  dapat  dipaliami  secara

wajar  dari  ayat  ini  adalah  bahwasanya  Musa  AS  keluar  dengan
serombongan  besar  pengikutnya  dan  disusul  oleh  Fir'aun  dengan

pasukannya  yang  bebumlah  dua  kali  lipat  dari jumlah  rombongan
Musa AS.

Ibnu   Abbas   RA   berkata,   "Turut   bersama   Fir'aun   1000

pezhalim   yang   mengenakan   mahkota,   dan   kesemuanya   adalch
komandan pasukan berkuda. Dan, 4s);-fyz'rdzz.maA adalah sekelompok
kecil orang-orang hina. Bentuk pluralnya Any-fyz.roczdez.in."

AI   Jauhari  berkata,478   "4s);-fyz.rdzz.mclfa   adalch   sekelompok

manusia   dan   potongan   sesuatu,   dan   tsaaibzf   s)/I.raackz.in   adalali

sapotong baju." Ats-Tsa` labi bersyair:

4]8 LIL. Ash_shihhah {s/ig6o).



Datang musim dingin dan boy uku kayak

(Syaraadzin) potongannya, karena tw Nc[:wwaq terta:waAI9

An-Nawwaq adalah lelaki yang mampu meredam masalah dan
memperbalkinya,  demikian dinyatckan di  dalam .4Sfa-Sfaz.faA¢a!A.  Dan,

hunf /am  pada    firman-Nya,   L'±j`;j'  adalah  /am  fa 'fa.z.d  @erfungsi
sebagai penekanan) dan umumnya masuk sebagai khabar huruf z.»»a.
Akan  tetapi,  ulama Kufali  menolck perkataan:  I.#"a  Zaz.da#  /asaw/a

)/agzf#m.  Adapun dalil bolehnya adalah Fiman AIlah SWT,    6j:fi
6|;faini   adalah  /am   fa'fu.z.d  yang  masuk  ke  dalam  lafazh  sa"/cz,
demikian dinyatakan An-Nulias.480

'o±fi>f i a  .SS  ..dan,  sesunggwhnya mereka membuat hal-hal

)"ng me#z.maw/fa# ¢mara7!  fe.fo." Yakni, musuh kita,  sebab, mereka
menyelisihi kapercayaan kita dan mereka telah membawa lari  harta
kita  berupa  hutang-hutang  mereka  kapada  kita.   Peda  malan  itu
matilali anak-anak mereka yang bani lahir.  Pembahasan masalah ini
telah dipaparkan secara luas sebelumnya pada surah AI A`raaf8] dan
Thaaliaa.482  Dikatakan:  g4czazha#z.  hadza  dan  agfoa[az4cl#z..   Dan,  cI/

Gfaaz.zfa adalah cz/ GAczdfeclb,  kemarahan. Darinya telbentuk lafazh, af-

Taghayyueh  dan  al  Ightiyaazh.  Yalmi,  Ghaazhuuna  rmereka  tctah
membuat kita marah dengan kepergian mereka tanpa seizin kita.

'i2b±SE±6S``Dansesungguhnyakitabenar-benargolongan

}i¢ng  se/a/w   ZJer/.agr-/.agcI."   Yalmi  bersatu   dan   siap   sedia.   Kami

479 Syair ini dipergunakan sebagai dalil penguat oleh Ath-Thabari di dalam Jamz.'

.4/ j}a)/a#  (19/47),  dan AI Mawardi dalam   tafsimya  (3/174,  dan Asy-Syaukani di
de:\g±?1 Fath AI Qadir (41144).

48°Lih./'raGj4J0%r`a#(3/180).
48' Lib. Tafsir ayat 137 dari surah AI A`raaf.
482 Lib. Tafsir ayat 77, 78 dari surah Thaahaa.



bersikap waspada dan menviapkan senjata. Dibaca pula483 '±Sj:i dan
maknanyamalma'dsj;£yalmiterceralberaidantakut.

AI   Jauhari   berkata484,   ``Dan   dibaca   'dy'j±i€i 6,b    dan
hadziruuna   ham   hadzuruuna   dengan   dzal   dhammah,   demikian
diriwayatkan  AI  Akhfasy.  Adapun  arti  'Q2'j;i  adalah  mwf& 'aAAz.bwzm

yakni yang bersiap-siap, dan arti f22')'j;i adalah Afea¢ 'z/«ztn yang takut.

An-Nulas berkata485,  "Dan, makna ini terkenal  diriwayatkan
dari Ibnu Mas`ud RA dan Ibnu Abbas RA." Dan, 'a;i:i dengan dr/86
tanpa titik adalch qz.r¢ `a[A Abu Ibbad; AI Mchdi meriwayatkannya dari

Ibnu   Abi   Ammar,   sementara   AI   Mawardi487   serta   Ats-Tsa`|abi
meriwayatkannya dari Sumaith bin Ajlan.

An-Nuhas   berkata488,   ``Abu   Ubaidah   bexpendapat   bahwa

makna  foclc7zz.7'7¢ct#cz  dan  facz¢dzz.7"cl#cz  adalah  satu,  dan  demikian  pula

Sibawaih  berpendapat.  Sibawaih juga  membolehkan  perkataan:  %wa!

hadzirun     zaidan,     sera.gaimaun     dikatalfan     haadzirun     zaidan.

Selanjutnya Sibawaih bersyair:

(IIadziran) berhati-hati terhadap perhara yang tidak membahayakan
dan aman

yangtidakmampumenyelamatkandaritakdir489

483  gz.r¢ `aA  ini  mzttowafz.r  sebagaimana  disebutkan  di  dalam  ragrz.A  An-Ivas);r

hal.152, dan ,4J Jgna ` (2# 16).
Ow Lha+ Ash~Shihhah (21626`.
485 Lib. /'roa .4J gkr`an (3/180).
486 gz.ra `¢A ini anch (piaaidz) sebagainana yang disebutkan di dalam i4/ A4zJAJasab

(24!72i)in.TafsirAiMawardi(3/175).

488 Lib. I 'raa .4J 9%r `a" (3/180).
489 Syair ini dipergunakan Sibawaih sebagai dalil pendukung di dalan .4/ Kztaab

(I/57), dan An-Nuhas di dalam J'rab i4/ gi/r `aH (3/181), dan Asy-Syaukani di dalan
Fa!ti .4/ gadl.r (4/144), dan Ibnu Athiyah di dalam A/ MWAamtzr j4J Wra/.k ( 12/62).



Abu  Umar  AI  Jarmi  membolehkan  perkataan  Ae/cz  fladzz.rzf#

zczz.da»  dengan  meniadakan  mz.».  Sementara,  umumnya  ulama  ahli

nahwu membedakan antara Aczdzz."# dan A&czdzz.r%7z. Di antara mereka

adalah   AI   Kisa`i,   AI   FarTa`   dan  Muhammad  bin   Zaid.   Mereka

berpandangan  asal  makna  lafazh  Aczdzz."7!  adalah  a/  Aodz"  yalmi

mwfa);¢gqz.zfo   dan   mwfa#abbz.A   yaitu   teringat   dan   waspada.    Jika

demikian,  maka  ia bukan , `z./ mzf fa `addz..  Adapun  makna fra!adzz.7"»

|a3ji)  adalch mzAsfa `idd«» yaltu bersiap-slap. Penafsiran ini datang
dari ulama mutaqaddimin ac|asik).490

Abdullah bin Mas`ud RA berkata menafsirkan Fiman Allali
SWT, 'a2;i;i €± 6,e  yakni memperkuat diri dengan peralatan perang
berupa senjata dan kendaraan perang49]  yang ada pada mereka,  dan
makna ini yang dimaksud di dalam ayat.

Ada yang berpendapat, maknanya adalah: Kami bersenjata dan
mereka   tidck   bersenjata   yang   men9haruskan   mereka   berperang.
Adapun   Aoadz.rm»   dengan   da/  tanpa  titik,   maka  bersumber  dari

perkataan   `czz.»ct  AadrczA  yaitu  (mata  air)  yang penuh.  Berarti:  Kami
dipenuhi  dengan rasa marah terhadap  mereka.  Semakna  dengan  ini

perkataan seorang penyair:

Dan matanya penwh faadrch) dengan dirham

(Sanpai-sampai) kedIAa saluran matc[nya kayak dart sebe|ch.492

Diriwayatkan   dari   ulama   ahli   bahasa,   dikatakan:   ra/.zf/"7I

Aczadz.rzt»  untuk  lelaki  yang  penuh  dengan  daging  (tambun).  Akan

49°Lin./'rab.4/gwr`a#karya/in-Nulas(3/181).
49] 44tsar dari Abdullah bin Mas`ud, „z'd.
492 Syair ini mi|ik |rmi` AI Qais, yang memuji kuda, sebagainana yang terdapat

di  dalani  Dz'z.wan   (ha.82.   An-Nulas  menjadikamya  dalil  pendukung  di  dalam
Ma `ani AI Qrtyr`an (518\).



tetapi,   boleh   pula   (ayat)   bemakna:   Penuh   dengan   senjata.   AI
Mahdawi berkata, cz/ Ha¢dz.r adalah yang kuat dan keras.

Fiman Allah  SWT,  ji295  g£;  cf  r{£;;i-E  "„afa  Kam!.
keluarkan  Fir'aun  dan  kaunnya  dari tanan-taman  dan mata  air."
Yakni  dari  negeri  Mesir.   Dari  Abdullah  bin  Amm,  dia  berkata,
Taman-tamannya  berada  pada  sisi-sisi  sungai  Nil  memanjang  dari
Aswan ke Rasyid.  Di sela-sela taman terdapat tananan perkebunan.

Sungai  Nil  mempunyai  tujuh  buah  teluk.  Teluk  Iskandariah,  teluk
Sakha, teluk Dimyath, teluk Sardus, teluk Manf, teluk AI Fayum, dan
teluk AI Manha. Kesemua teluk tersebut saling sambung bersambung
antara  satu  dengan  lainnya.  Di  antara  dua  teluk  terdapat  tananan

perkebunan.

Negeri Mesir keseluruhannya dialri oleh air sungai Nil dengan
ketinggian air 16 hasta, dan di atasnya mereka membangun bendungan

pengatur pengairan, jembatan dan pengaturan kedua tapi sungai. 0leh
sebab  itu,  sungai Nil  disebut juga sungai raja, jika pintu  air sungai
dengan ketinggian air 16 hasta tadi ditutup. Pada masa kekuasaan Ali
bin Abi Ad-Darda' , pintu penutup bendungan ini dibuka. Keadaan ini
terus berlangsung hingga kini.

Disebut  sungai  raja,  sebab,  penguasa ketika  itu  mewajibkan

upeti    bagi    penduduknya.     Ketika    itu,     adalah    negeri    Mesir
keseluruhanya   diairi   cukup   dengan   pengaliran   satu   jari   dari
ketinggian air 17 hasta. Jika pintu air dari ketinggian air 17 hasta tadi
ditutup,  lalu  dialirkan  satu jari  dari  ketinggian  air  18  hasta,  maka

bertambahlah upetinya sebesar  1 juta dinar.  Jika telah dibayar upeti
sejumlah  sekian,  dan  lalu  dialirkan  satu jari  dari  ketingedan  air  19

hasta, maka berkuranglah upetinya sebesar 1 juta dinar. Upeti sebesar
itu  dipergunakan  untuk pembangunan  dan perawatan  sarana umum



temasuk   bendungan   dan   kedua   sisi   sungai.   Adapun   sekarang
diperlukan  1 jari   dari ketinggian air  19 hasta dengan ukuran Mesir
untuk mengairi  bumi  Mesir.  Adapun  untuk pengalran wilayah  ash-
Sha`id AI A`la diperlukan 22 hasta ketinggian air.

Menurut saya (A] Qurthubi): Pada nasa kini negeri Mesir
keselumhannya diairi dari 20 hasta dan beberapa jari ketinggian air.
Hal demikian teljadi disebabkan tingginya tanah Mesir 'dan kurangnya

perawatan tethadap bendungan.  Sungai Nil termasuk salah satu dari
keajaiban  dunia.  Di  antara keajaiban tersebut  adalah  air sungai Nil
berfambah,  jika  sejumlah  air  dituan8kan  di  semua  negeri  Mesir,
hingga aimya merarnbat ke semua bumi Mesir yang menjadikan Mesir
saperti gambar-gambar yang hanya bisa dilalui dengan perahu.

Diriwayatkan    dari    Abdullch   bin   Amm   bin   Al    `Ash,
bahwasanya  dia  berkata,  "Sungai  Nil  adalal  t`ran  segala  sungai.
Sernua sungai  di barat dan di timur,  ainya mengalir ke sungai Nil.
Allah SWT menundukkan scmua sungai yang ada untuk mengalirkan
aimya  ke  sungai  Nil.  Jika  Allah  SWT  bermaksnd  mengalirkan  air
sungai    Nil,    maka    Dia    mcmedntahkan    seniua    sungai    agar
membantunya. Maka semua sungai itu membantunya dengan air yang
mereka punya, maka memancarlah mata air-mata air.  Jika apa yang
dikehendaki Allah  SWT  selesai,  Dia memerintahkan setiap  air agar
kembali ke sunbemya."

Qais bin AI Hajjaj  berkata: Kctika negeri Mesir ditaklukkan,
penduduknya datang menemui Amni bin AI Ash. Pada saat itu telah
masuk bulan Ba'unah, sebuah bulan dari bulan-bulan bangsa Qibthi.
Mereka berkata kepada Amni bin Al `Ash, "Wahal pemimpin kanii,

pada  setiap  tahunnya  sungai  Nil  kami  ini  tidak  akan  mengalirkan
aimya kecuali dengan ritual."
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Amru bin Al `Ash berkata, "Ritual apa itu?" Mereka berkata,
"Setiap  malam  tanggal  12  dari  bulan  ini,  kami  selalu  menyiapkan

seorang  clara  perawan.  Sebelumnya  kami  meminta  kerelaan  kedua

orang   tuanya.   Kemudian,   kani   menghiasinya   dengan   sejumlch

perhiasan dan pckaian terbaik. Selanjutnya kani melemparkannya ke
sungai Nil."

Irfu bin Al  `Ash berkata kepada mereka, "Ritual demikian
ini tidak ada di dalam Islani. Dan, ajaran Islam itu men8hapus semua
ritual yang ada sebelum Islam." Tetapi mereka tetap bersikeras hendak
melakukan  kebia§aan  tersebut.  Ketika  Amni  bin  Al  `Ash  melihat

perkara  demikian,  dia  bersegera  menulis  surat  kapada  Umar  bin
Khaththab dan menceritakan kisch yang berlaku. Umar bin Khaththab
menjawab     suratnya,     isinya:     Kamu     telah     benar     bertindck.
Sesungguhnya Islam itu telah menghapus semua ritual sebelum Islam.
Dan, apa yang mereka lakukan itu tidck berlaku di dalam Islam.

Bersama dengan isi surat tersebut, Umar menulis: "Saya telah

mengirim sepucuk surat.  Jika surat saya tersebut sudah di tanganmu,
lemparkanlah sepucuk surat tersebut ke dalan sungai Nil."

Ketika   surat   kiriman   Umar   sampai,   Amni   bin   Al   `Ash
membukanya dan mendapatkan secarik kertas yang bertuliskan: Dari
Hamba  Allah J4z»z.rm/7%ztk77cz.77!.7®    Umar bin  Khaththab,  kapada  sungai

Nil  Mesir.  ,4mma!  Bcz `dw:  Jika  kamu  mengalir  karena  kemauanmu

sendiri, maka janganlch mengalir. Jika Allah yang Esa lagi Berkuasa

yang mengalirkanmu,  maka kami meminta kepada Allah  SWT agar
mengalirkan airmu."

Qais   bin   AI   Hajjaj   berkata,   "Dan,   Amni   bin   Al   `Ash
melemparkan secarik kertas  tersebut ke dalan  air sungai Nil  sehari
sebelum   hari   Salib.   Mereka  melakukan   demikian,   sebab,   segala
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kebutuhan mereka bergantung kapada sungai Nil. Saat secarik kertas

dimasukkan, esok paginya adalch perayaan hari Salib, dan malam itu
Allah  SWT mengalirkan  aliran  air sungai  Nil  dan  aimya mencapai
ketinggian  16  hasta.  Saat  itu juga Allah  SWT  telch men8hapuskan
ritual tahunan yang biasa dilakukan penduduk Mesir."

Ka`ab  AI  Ahbar  berkata,   "Empat  dari  sungai   surga  yang

diletakkan  Allah  SWT  di  dunia:   Saihan,  Jaihan,  Nil  dan  Eufrat.
Saihaan  adalah  sungai  air  di  surga.  Jaihaan  ndalch  sungai  susu  di
surga.  Adapun Nil  adalah  sungai  madu di  surga,  dan Eufrat adalah
sungai khamer di surga." Ibnu Lahi`ah berkata, "Sungai Dajlch adalch
sungai susu di surga."

Menurut saya  (AI  Qurthubi),  "Riwayat sAaAz.A  yang berisi

tentang  ini  adalah  hadis  riwayat  Abu  Hurairah  RA,  dia  berkata
bahwasanya  Rasulullah   SAW  bersabda:   Saz.Acz#,   I/czz.Acz7z,   IVz./,   d&»

Eufrat  adalah  di  antara  sungai-sungai  di  surga. 'A93  La;fazh haidits
milik inam Muslin.

Pada hadits yang berisi tentang Isra` Nabi SAW, dari riwayat
Anas    bin    Malik,    dari    Malik   bin    Sha`sha`ah    seseorang    dari

penduduknya  berkata:   Rasulullali  SAW  menceritakan  bahwasanya
beliau  melihat  empat  buah  sungai  yang  dari  dasamya  keluar  dua
sungai  yang jelas  tampak  dan  dua sungai  yang tersembunyi.  Maka
Rasulullah  SAW  bertanya  kepada  Jibril,   "Sw7®grz.  czpa  z.»z?"  Jibril

menjawab, "Dua sungai yang tidak tampak tersebut adalah dua sungai
di surga. Adapun dua sungai yang tampak tersebut adalah sungai Nil
dan Eufrat.'494 Lafazh hadits mi|ik inam Muslim. 495

493 |R. Muslim di da|am pelhoahasan tentang Surga dan Sifat Nikmat Surga, bab:

StBiai-:Etgatfe::g:¥sTag,Tae£Tfaiadii%#j:#]£3aisdiriwayatkanl-Muslim

dan lairmya. Telah ditakhrij sebelurmya.



Imani  Bulchari  berkata  dari jalur riwayat  Syarik,  dari  Anas,
"Maka   pada   langit   dunia   terlihat   dua   sungat   yang   mengalir.

Rasulullali  SAW  bertanya,   `Dua  sungai  apa  ihi,  ya  Jibril?"  Jibril

menjawab,  "Ini  adalah  sungai  Eufrat  dan  Nil,  yakni  mata  aimya."
Kemudian keduanya berlalu di langit dan terlihat sebuah sungai lain

yang  di  atasnya  terdapat  istana  dari  permata  Lu'lu'  dan  Zaberiad.
Rasulullah  SAW menyentuhnya,  temyata berbau kasturi.  Rasulullch
SAVhJ batanya., "Sungai apa ini, ya Jibril? " Jibril, ``Ini adalah sungai
AIKoutsaryangdipersiapkanAllahSWTuntu|rmu.'A'96

Mayoritas  ulama belpendapat bahwa yang  dimaksud  dengan
lafazh  `#)"w#  pada  ayat  adalah  mata  air.  Sa`id  bin  Jubair  berkata,
"Maksudnya adalah inti-inti emas." Di dalam surah Ad-Dukhan:    ;3'

ti±±; S;±; ±± c±, .\XS   ``Alanghah banyaknya taman dan mata air
yang mereka tinggalkan. Dan, kebun-kebun serta tempat-tempat yang
indah-indah.'Jy9]

Ada   yang   mengatakan,   "Bahwasanya   mereka   menanan
tanaman    pada    antara    dua    gunung    dari    awal    Mesir    hingga

penghujungnya, hanya saja di dalan surah Ad-Dukhan tidak terdapat
lafazh   wcz   kw#wctz.   Dan,   Kw7!#wz   adalah  bentuk  plural   dari   fac]7!z.

Pembahasan ini telah dilakukan sebelumnya pada surah Baraa'ah,498

dan yang dimaksudkan di sini adalah perbendaharaan."

Ada yang mengatakan, "Maksudnya adalah harta terpendam."
Adh-Dhahhak  berkata,   "Maksudnya   adalah   sungai-sungai."  Akan

495  Perkataannya:  (bz.#aAraz.#z.  );afAfharz.dra7.)  yakni  yajriyaan  yaitu  dua  sungai

yang mengalir,  adalah tinfoangan (waz72) yafta`ilaan,  dari mashdar ath-thardu.  Lib.
An;%Nt#:|rf83#didahaKitobTouhid.bab:"o.37.

:::S:.ATda-£?IT¥j#i=5s'jiAt.Taubal.



tetapi,   pendapat   ini   dipertimban9kan.   Sebab,   lafazh   a/    `try""»

mengandung makna sungai.

2±£ A,€::6   "dan  kedudukan  yang  mulia."  Tbrm U"an, Tbrm
Abbas, dan Mujahid berkata, "Kedudukan yang mulia adalch mimbar-
mimbar.499 Terdapat  1000 mimbar bagi  1000 pejabat zhalim yang di

atasnya mereka menyanjung-nyanjung  Fir'aun beserta kerajaannya."
Ada yang mengatakan, "Majelis-majelis para pemimpin dan pembesar
negeri,500" demikian yang diriwayatkan Ibnu Isa dan makna ini dekat
dengan makna yang pertana.

Sa`id  bin  Jubalr berkata,  `Runah-rumah  yang  asri."501  Ibnu

Lahi`ah  berkata,  "Saya  mendengar  bahwa  yang  dimaksud  dengan
tempat yang mulia itu adalah A| Fayyum."502

Ada yang mengatakan, "Yusuf AS mewajibkan para jamaah di
mzrfusnyaL   urfu]k   mengueaphan   Laa   ilaaha   illa   Allah   Ibraahiim

Kfoa/I.Jct//a4,  den karena itu Allah SWT menggelari Yusuf AS dengan
harz.z.in, muha"

Ada  yang  mengatakan,   "Tempat  berdiam   sahabat.   Sebab,
hanya orang-orang tertentu yang berkunjung masuk ke tempatnya, dan
karena  itu  tempatnya  menjadi   spesial  baik  dari   segi  materi   dan
hiasan,"503   demikian   yang   disebutkan  AI   Mawardi.   Akan  tetapi,

makna zhahir yang bisa dipahami adalah rumah-rumal yang asri. ,4/
A41czgaa7» secara bahasa bemialma tempat dan sebagai z.s77! masAdor.

499 .4}s¢r  ini  disebutlran  An-Nulias  di  dalam "a `a#!' ,4J  gwr`a#  (5/82),  dan AI

Mawardi dalam  tafsinya (3/175).
500 .4tsar ini diriwayatlcan AI Mawardi dalam  tafsinya (3/175), dan Ibnu Athiyah

di dcharn AI Muharrar AI Wdyiz (12163).
501  Ibid.
5°2 Atsar  dari  Ibnu  Lahi`ah,  disebutkan Ibnu Athiyah di  dalam -4/ "wAarrar j4/

w%.I.zL(i:/f:i;£=[#:¥¥dis(€£a,diai=afiT£`;:I(#[95"):`a#(5/83).



An-Nthas bckata,5°4  ..A/ Magaan  secan bahasa bermahaa
tempat (a/ A/{ngd»z. ). Dari gaama -yqgowmaf. Dcmikian pula halnya

lafach    a/   "agaamcaf   bentuk   tunggalnya    adalch    magcomaA,
sebagainana yang dikatalkan :

Di dalamnya maqaanaat (tempat-tempat), wofch-wofah mereka indch

Danperkl[mprlantempattegpknyaperkataandanperbuatan5°`

AI Maqaam fugr eda\ch is"\ mashdar dan qaama - yaqil.Imu.
AI  Muqaam  dengrn dhammah banalkLiai al  Mndhi., tempaihi Dan
kata keja agaama.  Mashdar tersebut juga bisa tefoentuk  dari  kata
keba, aqaama -yuqiimu.

Firman Allah SWT, &6+j -¢|  ¢iifj ch,g   Hendak berkata
bahwa  semua  yang  disebutkan  Allah  SWT  tersebut  berupa  taman-
tanan, mata air - mata air, perbendaharaan-pelbendaharaan harta, dan
runah-rumah  yang  asri  adalah  diwariskan-Nya  kapada  kaun  bani
Israil.  AI  Hasan  dan  ulama  laimya  beckata,  "Setelch  Fir'aun  dan

pasukannya hancur, kaun bani lsrail kembali ke Mesir."

Ada yang mengatakan, "Dimaksudkan dengan warisan di sini
adalah  perhiasan-perhiasan  keluarga  Firann  yang  mereka  pinjan
berdasarkan perintah Allah SWT."

Menurut   saya   (AI   Qurthubib   "Kedua   maksud   yang
dipaparkan tersebut mengena bagi mereka, a/ Hamd%/I.//ch. "

<Le,fi  +SS#   ..Maka Fir'oun dan bala ter[taranya drpat
menyusuli  mereha  di  waktu  matahari  terbit."  Yalkri  Firalrm  dari

pasukamya membuntuti kaum bani Israil.

¥_ Lib. Ma .ant AI Qur`an (S182).5°5 syair ini mi|ik zulair bin Abi Musallami terdapat di dalam D!.I.wzz» Qial.  113),

dan An-Nuhas menjadikannya dalil pendukung di dalan Ma `a»z. .4/ gzfr`a» (5/83),
dan Asy-Syaukani di dalam FalA A/ g8dz.r (4/145).

E



As-Suddi berkata, "a7ir'aun dan pasukannya membuntuti kaum
bani Israll dan Musa AS.) Ketika matahari terbit di Asy-Syi`aa`.506"

Qatadal berkata, "aTir'aun dan pasukamya membuntuti kaum
bani   Israil  dan  Musa  AS.)  Ketika  bumi  terbit  ®ercahaya)  4dfe-

Dhlyaa..nsuR

Az-Zujaj  berkata, `Dikatakan tyartzgaf as)/-syarms# yaitu saat
matchari  terbit,  dan  terbit  manakala  mengeluarkan  cahayanya."508
Ulama   berselisih   pendapat   tentang   keterlambatan   Fir'aun   dan

pasukarmya dalam mengej-ar Musa AS  dan kaum bani  Israil,  dalam
duapendapat.509

Pe77ama:  Mereka  disibukkan  dengan  penguburan  bayi-bayi
mereka  yang  wafat  pada  malam  itu.  Pada  malam  tersebut  wabah

penyakit  melanda  mereka.  Maka  perkataan:   S±/|€     "dz.  wakz«
mczftzharz- ferbz.i" menunjukkan kapada keadaan pasukan Fir'aun.

Kedetai:  Bahwa  awan  gelap  menaungi  mereka  dan  mereka
kegelapan,  dan  mereka  berkata,  "Binasalah  kami  malam  ini,"  dan
demikianlah keadaan mereka hingga pagi menjelang.

Abu Ubaidah berkata5t°, "Makna perkataan:  q±/L€ fi#€6
adalah mengikuti dari sisi timur."

AI Hasan dan Amni bin Maimun membacanya: /affaha `#«Awm
masya77~z.gz.I.7€  dengan  tasydid  dan  a/z/ wasAa/  (alif bersambung)511,

5°6AtsardisebutkanAIMawardidalantafsinya(3/175).
son  lbid.
S_=_Lm.Ash-Shihhah(4llso\).
5°9 Kedua pendapat ini disebutkan AI Mawardi dalam tafsinya.
5t°  Lib.  Wa/.ae .4/  gwr`an  (2/86),  dan  di  dalan pembahasan  tentang  ini  tidak

terdapat nash sesuai yang dinyatakan AI Qurthubi. Bahkan yang tersebutkan adalah:
rna/.aa!z a/ mac);rz.g rna/.adz ash-sAzfbA, yaitu waktu shubuh dikiaskan dengan 7»as}Jrz.g
(tiFT:3;.ro`aAinidisebutkanfonuAthiyahdidalan4"wAa"arA7Wa/.ie(12/63).



yakni  menuju   sisi   timur.   Dianbil   dari  perkataan:   a)/arrczga   dan

gfe¢rraba  yaitu  saat  beljalan  menuju  arah  timur  dan  barat.  Makna

pembicaraan adalch Kami telah menetapkan bahwa kaum bani lsrail
akan mewariskannya. Maka, Fir'aun dan pasukannya membuntuti bani
Israil menuju arah timur dan mereka binasa, dan akhimya kaum bani
Israil mewarisi negeri Fir'aun.

Firman  Allah  SWT,  ¢\=:;jl   \'.~i:   \=1:  "Mofaa  sere/aA  fedzt&

go/ongcz#  I.f" sa/I.ng me/I.faof, " yalmi kedua kelompok saling bertemu
berhadapan   dengan   demikian   dekatnya   sehingga   masing-masing
kelompok dapat melihat lawannya,  dan lafazh itu  adalah timbangan

(waz») fo/&cz `a/a dari bentukan kata czr-R« ')/&A.    6£  £Jy'  .i:i;,:i  j6'b36js "Pengihat-pengikut Musa berhata, "Sesungguhnya kita benar-

be#ar clke# fersasw/." Yalmi musuh telah semakin dekat kapada kita
dan kita tidak mempunyai kekuatan untuk melawan mereka.

Sekelompok  ulana membacanya  /czmctdrc}hawH  dengan  tanpa

tasydid dari kata kelja adraha, dan semisalnya adalah  'i£±J-.i i;i ijf
g;;fil  "...hingga bila  Fir'oun  itw telah  hampir tenggelan,"5]2  terfuofi
Ubaid   bin   Umair   dan   AI   A`raj   serta   Az-Zauhari   membacanya
/czmciddclrahawH dengan daa/ tasydid5" dari kata kerja iddczrczha. "

AI FalTa` berkata5]4, "Ha/arcl dan I.frfa/tzra bemakna tunggal,

yaitu membuat  lubang.  Demikian pula halnya  dengan  /¢mcidraha#"
dan /clmwddrrahact#, bemialma tunggal juga."

512 Qs. Yunus [10]: 90.
5t3  gz.ra `aA ini aneh (syndz) sebagaimana yang dijelaskan di dalan .4/ MWAfzzsab

(2/129).  An-Nul]as menyebutkannya  di  dalam Ma'a#I. A/  g#r`a#  (5/84),  dan Ibu
A#.yLahtLA'M#ahnatttA3r#Z=nifz2|(2`82#?).



An-Nulias  berkata,5]5  "Tidak  demikian  yang  dikatckan  oleh

ulana ahli  nchwu yang pintar,  tetapi,  mereka berkata,  "m«draha«#,
bemakna   m#/feag#w#   yaltu   tersusul,   dan   mwddora!ha#   bemakna
bersungguh-sungguh   menyusul   mereka.    Sebagaimana   dikatckan:
faczsabfu bemakna asfeabfw dan zA¢/tzrfw }aitu saya mendapatkan dan

menang. JZ}asobfw bemakna z/.f¢A&d/zf dan fAa/abf« yaitu bersungguh-

sungguh   dan   mencari,   dan   demikianlah   makna   dari   perkataan
Sibawaih.

Firman Allah SWT,  ,¢:i;: L3;u' ;;' 6£+#6  "Masa me»/.awab,
`` Sekali-kali  tidak  ckan  tersusul;  sesungguhnya  Tuhanku besertaku,

kelak  Dia  akan  mermberi  petukyuk  kepadaku."  TLctrk;a Fir'a:nm  drL

pasukannya   berhasil   menyusul   Musa   AS   beserta   kaumnya   dan
keduanya saling berdekatan, dan kaum Musa AS melihat musuh yang
kuat sementara di hadapan mereka terbentang lautan, maka menjadi
buruklah   prasangka   mereka.   Mereka,   kauni   Musa   AS   berkata
kepadanya     dengan     nada     tidak     menyenan8kan:      ;j3jl'6i
"Sesungguhnya  hita  benar-benar  akan  tersusul."  Mck:a, M:usa.  A;S

mementahkan      pemyataan      mereka,      berbalik      mencela      dan
mengingatkan  akan  adanya janji  Allah  SWT  berupa  petunjuk  dan
kenenangan..     -se  "Sehali-kali  tidak ahan  tersusul, " yalmi rr+ercka
tidak clan mun8kin dapat menyusul kalian:  f>u' a' 6£ "ses##ggrJAnyq
r«A&»fat  beserfafat, " yakni  dengan menolong dari musuh:       ,¢j;;:
"kelak  Dia  akan  memberi  petunjuk  kepadaha,"  yalmi "emmi|ndklho

kepadajalankeselamatan.

Manakala  musibah  mulai  nyata  menimpa  bani  Israil,  dan
mereka melihat besarnya jumlah pasukan yang tidak mungkin mereka
tandingi, maka Allah SWT memerintahkan Musa AS untuk memukul

5\5 LHL |'rab AI Qur`an (3118Z).



laut   dengan   ton8katnya.   Dalan  hal   ini   Allah   SWT  bemaksud
menjadikan  tanda  kebesaran-Nya  langsung  dirasakan  dan  berkaitan
dengan   Musa   AS   sendiri   adanya   berdasarkan   perbuatan   yang
dilakukannya.  Jika  tidak  demikian,  maka  pukulan  ton8kat  semata
tidak akan manpu membelch lautan, dan tidak akan ada pertolongan
untuk melakukannya kecuali datang dari qudratullah dan keagungan-
Nya. Kisah tentang "laut" ini telah dipaparkan sebelumnya pada surah
AI Baqarah.5'6 Manakala taut membelal, belchan tersebut beriumlal
12 jalan sesuai dengan jumlah suku bani lsrail. in antara tiap jalan
tegak air yang bagalkan gunung besar. .4th-7%ae.dr  adalah a/ /abc/

yang berarti gunung. Makna tersebut dapat dipahani  dari perkataan
in` AI Qais:

Maha di antara seseorang di kanpung ada gunung

Orang-orangmelemparinyadr[ridehadangunungcondon§"

Aswad bin Ya` far bckata:

Mereka temukan rahasia tulisan dalam batu uldr, mengdiT pada
mereha

AirsungaiEufrat,datangdaripegunungan(athwaad)5]8

i4fAwaad   adalah bentuk plural  dari  alA-7Hand!f bcrmakna a/

/abc/ yaitu  gunung.  Maka,  tchentanglch jalan kedng  di  laut bad
Musa AS dan kaumnya. Ketika kaum Musa AS telah keluar dari laut
selunihnya dan pasukan Fir'aun scmuanya masuk ke dalam jalan laut -

5t6 Lib. Tafsir ayat 50 dari surah AI Baqarah.
5t7 Syair ini menjadi di antara syair penguat AI Mawardi dalam tafsinya (3/177),

daF,8Asy*iyainuk]ukaihii]dkdA]s¥afab`iA+2"£`.rtg£::i.didalanD|.I.wankaryanya„dan

tercant`m di dalaln Dz.wan .4/ A kya hal.296. Syair ini dipergunakan pula olch Ath-
Thbari sebagal dalil penguat di dalam /amz.' A/ Bq)/an (19/51), dan Abu Ubaidah di
dalan "ajar AJ g#r`a# (2/86), dan AI]INulas di dalam "a'anl. ,4J g#r`a# (5/84),
dan Asy-Syaukani di dalam Fath ,4J 9drdr.r (4/146).



sebagaimana yang telah diterangkan di surah Yuunus5]9,  air laut pun

tumpah  dan  menenggelamkan  Fir'aun.  Sebagian  sahabat  Musa  AS

berkata, "Fir'aun tidak tenggelam." Fir'aun terlempar hingga ke bibir

pantai dan kaum bani Israil bisa melihatnya.

Ibnu   AI   Qasim   meriwayatkan   dari   Malik,   dia   berkata,
"Bersania  Musa  AS  dua  orang  dari  kalangan  pedagang,  keduanya

bertanya  kapada  Musa  AS,  "Apa  yang  diperintahkan  Allah  SWT
kapadanu?"   Allah   SWT   memerintahkanku   untuk  memukul   laut
dengan  ton8katku  ihi,  dan  laut  pun  terbelah.:  Keduanya  berkata
kapada Musa AS,  "Lakukanlah apa yang diperintahkan Allah  SWT
kapadamu,   tidak   ada   yang   menentang   perintahmu.    Kemudian
keduanya  melemparkan  dirinya  ke  laut,  sebagai  buhi  percayanya
kapada Musa AS."

Maka, demikianlah keadaan laut, hingga Fir'aun dan kaumnya
masuk. Setelah Fir'aun dan kaumnya masulg laut pun kembali kapada
keadaannya  semula.  Makna  ini  telah  dipaparkan  sebelumnya  pada
sural AI Baqarah.520

Firman Allah SWT,  ;±;js{ 'i3'  GL'Sfj   "Dan,  dz. sa»ahaA Kamz.
dchafke7® go/o#gr# )/a7!g /oz-#. " Yakni, Kami dekatkan mereka ke laut

yaitu Fir'aun dan kaumnya.52t  Demikian yang dikatakan Ibnu Abbas
RA dan ulama lainnya. Seorang penyair berkata:

Setiap hart lampou dan malam berlalu

Didalamnyajiwa-jivayangberlou:mpulda|anaja|52:2

5" Lih. Tafsir ayat 90, surah Yunus.
520 Lih. Tafsir ayat 50, surch AI Baqarah.
52L  .4tsar  dari  Ibnu  Abbas  RA.  dan  Qatadah,  disebutkan  AI  Mawardi  dalam

fa€Scefmsy;a(:/:7)dipergrmakan A|  Mawardi  sebagai  dalil  penguat  dalam   tafsimya

(3/177), dan Asy-Syaukani di dalam Faffa ,4J gadz.r (4/146).



Abu   Ubaidah523    berkata,    "@'Sij,   /.ama`#aa    yaitu   kami

mengunpulkan. Di antaranya: £az./aA "wzde/i/czfe (malan muzdalifah)
disebut malan perkumpulan (/czz./af%/.am `z.73)."

Abu Abdillah bin AI Harits, Ubai bin Ka`ab dan Ibnu Abbas
RA     membacanya,      "Wra'cK/ag#claij2`      dengan      ga/     bermakna

aA/afroczczAzfm yakhi kani hancurkan mereka. Dari perkataan:  czz/agaf

cl#-#aa!qafw,  unta  binasa;  a!zJagaf  a/-/a7us#,     kuda  binasa;  disebut

mzfz/I.a, jika anaknya yang binasa.

a+S-itij5j3© *j]i;`cr'y't;y'C±fj  "D¢»,       Ka!mz.
selamathan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya.  dan
Kami  tenggelamkan  golongan  yang  lain  itu."  Yckrii  F±I'an]n  den

paswhanya..  '-£.S ;N;S>.,'-o^., "Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu
benar-benar merupakan  suatu tanda yang besar  (mukyizat)." Yckrli
tanda clan kebesaran Allah SWT.  in,i}€ f#i 6"i   "Dan,  fefapz.
adalah kebanyakan mereha tidak beriman." Setoato;to tidalf seorang pi\m

dari kaum Fir'aun beriman, hanya seorang dari keluarga Fir'aun yang
bemama Hazqil  dan putrinya  `Asiyah yang merupakan  istri  Fir'aun
serta Maryam wanita tua yang hidup semasa dengan Musa AS yang
memberitahu Musa AS kuburan Yusuf AS.

Kisahnya  adalali  ketika Musa AS  dan kaumnya,  kaum bani
Israil, hendak keluar dari Mesir, bulan menjadi gelap, maka Musa AS
berkata  kepada  kaumnya,  "Mengapa  ini?"  Ulana  mereka  berkata,
``Sebelum Yusuf AS wafat, beliau mengambil sumpch kepada kami

bchwa kami  tidak  clan keluar dari  Mesir  sehingga membawa serta

5_33 Lih^ Mdyaz AI Qur`an (2187).
524  gz.ra `a4  dengan gad/ dinilai sebagai gz.ra `aA  yang aneh (a);adr)  sebagaimana

dijelaskan di dalam AJ A4wAfasab,  2/129. An-Nuhas telch menyebutkannya di dalam
"a 'a#z. t4J g!¢r `a# (5/85), dan AI Mawardi dalam tafsimya (3/177).



tulang-tulangnya."  Musa  AS  berkata,  "Siapa  di  antara  kalian  yang

mengetchui kuburannya? "

Salah    seorang    dari    mereka   berkata,    ``Tidak    ada   yang
mengetahuinya kecuali seorang wanita tua bani Israil." Maka, Musa
AS  mengutus  seseorang  untuk  menemui  wanita  tua  tersebut,  dan
setelah  membawanya  ke     hadapan  Musa  AS.  Mus.a  AS  berkata,
"Tunjuki kami di nana kuburan Yusuf AS." Wanita tua itu berkata,
"Tidak, saya tidak akan melakukannya sehingga engkau memberikan

saya sebuah ketetapan hukum."

Musa    AS    berkata,     "Hukum    bagaimana    yang    kamu
kehendaki?" Wanita tua itu berkata, "Hendaknya saya bersama kamu
kelak  di  surga." Musa AS  berat untuk menetapkan yang  demikian.
Seseorang   berkata   kepada   Musa   AS,   `Berikan   saja   ketetapan
demikian." Musa AS pun menetapkannya, dan wanita tersebut segera
menunjukkan  di  nana  kuburan  Yusuf AS.  Mereka  pun  menggali
kuburan  Yusuf AS  dan  mengeluarkan  tulang  belulang jenazahnya.
Manakala  mereka  semakin  dekat  selesai  dengan pekejaan  mereka,
tiba-tiba j alan yang hendak mereka lalui menj adi demikian terang.

Dalam    sebuah   riwayat    dinyatakan,    bahwa   Allah    SWT
mewahyukan  Musa  AS   agar  memberikan  ketetapan  hukum  yang
dikehendaki   wanita   tua   tersebut   dan   Musa   AS   melakukannya.
Kemudian wanita tua itu membawa mereka ke  sebuah  danau kecil,
dan    berkata,     "Kuraslah     aimya."    Mereka    mengurasnya    lalu
mengeluarkan tulang-belulang jenazah Yusuf AS.  Seketika itu jalan

yang hendak mereka tempuh menjadi terang seterang siang. Tentang
ini telah dipaparkan sebelumnya pada surch ¥usuf AS.525

525 Lib. Tafsir ayat 101  dari surah Yusuf.



Abu   Burdah   meriwayatkan   dari   Abu   Musa   bahwasanya
Rasulullah   SAW   suatu  hari   singgah  tunm  di   kediaman   seorang

penduduk  Arab,  dan  penduduk  Arab  tersebut  menjanu  Rasulullah
SAW dengan baik. Rasulullah SAW berkata, "Apa )/a7cg hamw mcz#z.. "

Lelaki itu berkata, "Unta untuk saya kendarai dan kambing untuk saya

peras   susunya."  Rasulullch  SAW  bersabda,   "Kamw   be/win  /emaA
sebagrJ.mcl#¢ w¢#I.fcI Jwa ba#z. Jsrtzz./. " Para sahabatnya bertanya, "Apa

yang teljadi dengan wanita tua bani Israil itu?" Dan, Rasulullah SAW
menceritakan apa yang diminta wanita tLLa bani Israll tersebut kapada

Musa AS, yalmi agar bersananya kelak di dalan surga.526

Firman A]]ah :

ij6©1„#'[£3£j'¥'3+>`fy,j65£©fej\>'t;:#j;£'
ji©6j;i:JS!£i#jfj6© a jife g#i #

j6©6j*{a,`'#g:~G\:~lrj;jJT;J$6©6j;=;.;i-fi#:

*€9©6j:£fy'7=3~€i:jfi©a,a:#L<,i;:jf
©aj±Ti;jl333;

"Dan, bacakanLah kepada mereka kisah lbrahim. Ketika ia berkata

kapada bapaknya dan kaumnya, 'Apakah yang kamu sembah? '
Mereka menjQ[wab, 'Kani menyembah berhala-berhala dan kami
serlantiasa tekun menyembahnya'. Ibrahim AS berkata, ` Apakah
berhala-berhala itu mendengar (doa)mu sewafro4 kanu berdoa

(kepadanya)? Alou (do[patkah) mereka memberi manf act kepalanu

526 Disebutkan |bnu Katsir dalam tafsinya (3/335).



atau memberi mudharat? I Mereka menjowal], ` (Buhan karena im)
sebenarnya kami mendapati nenek moyang kelmi berbuat demtkian` .

Ibral.im berkata, ` Maka apakch kamu telah memperhati:ken apa

yang selalu kamu sembah. Kamu dan nenek moyang kon\u yang
dahulu?. Karena sesungguhnya apa yang kanu sembah ilu adalch

musuhku, kecuali Tuhan semesta alqm'."

(Qs. Asy-Syu'araa` [26] : 69-77)

Fiman Allah SWT,  fajl> 't;:  fejf j#i#b'  ``Da#, bacafanfofr
kepada  mereka  kisah  Ibrahim."  AIlah  SWT  rmean[ilbch  pednga:tw
kapada  kaum  musyrik  Makkah  atas  kebodohan  rangkap  mereka,
sebab, mereka menginginkan berakidah dan beragama sebagainana
akidah  dan  agama  nabi  Ibrahim  AS,  dan  nabi  Ibrahin  AS  adalah
bapak moyang mereka. ,4#-IVczha` adalah a/ K*abar, bermakna berita.
Yakni, kisahkan kapada mereka ya Muhammad berita dan kQjadian

yang meninpa Ibrahin AS, serta celaannya kapada kaumnya terhadap
apa  yang  mereka  sembah.  Adapun  AIlah  SWT  berkata  demikian
adalah sebagai bantahan terhadap mereka.

Mayoritas   Qari`    membaca   AczmzaA   kedua   dengan   tanpa

tasydid,  dan gz+a`¢A  ini  sebuah cara baca yang bagus sekali.  Sebab,

mereka telch sepakat untuk meringankan (fofrti¢z/) Aa"zaA kedua dari
satu kalimat (yang terdapat dua AczmzaA)  saperti  lafazh j4adam.  Jika

Andamau,Andabisamembacakeduanyadenganjelas:fejL't;:,dan

jika mau meringankan  (yakni  tanpa tasydid)  keduanya dan terbaca:

i£?l}i;q`, dan jika mau meringankan Aamz¢fa pertarna, dan ada gz+a `flfo
yang  kelima hanya  saja  cara baca kelima jauh  dari  kaedah  bahasa
Arab,   yaitu   memasukan   (I.dgfroam)   AamzaA   ke   dalam   AamzaA.

Sebagaimana  dikatakan  rtz 'sw#   0[apala)  bagi  orang  yang  menjual



ckalnya  qcepeminpinan).  Dikatakan jauh  dari  kaidah  bahasa  Arab,
sebab,  Anda  menggabungkan  dua  A¢mzc!fo  seakan  keduanya  berada

pada satu kalimat.  Dan, bagusnya timbangan (wciz#) /cz `aa/er7! hanya
bisa berlaku dengan pengidgAaman.527

'b¥'3:;:I;Lg±;;;ifr'Jie:>|,"Ketihaiaberkatakepadabapaknya

dan koumnya,  "Apahah yang kamu sembah? " yalmi a:pa. yang kanm
sembah?:   g\=;i   i=:   iJ'6   "Mereha  me#/.awab,   "Kamz.  menyembafe
berrfea/a-berfocI/a. "  Patung-patung  mereka  terbuat  dari  emas,  perak,

tembaga,besidankayu:a#Gjife"...dr»ham!.senantr.asafefu»
men);embaA»);a. "   Kami   menyembahnya   secara   istiqamah.   Bukan
maksudnya menj elaskan waktu tertentu, tetapi, berita saputar apa yang
mereka lakukan.

Ada  yang mengatakan,  "Mereka menyembahnya pada  siang
hari, dan tidak pada malam hari. Pada malan hari mereka menyembah
bintang-bintang.   Maka  dikatckan:  zAa!//a  );tz/a/"   hadza!   yaitu  dia

mengeljckannya  pada  siang  hari.   Dan:   bac!fa!  );a/c!/w   hadza,   dia

mengelj akannya pada malam hari.
•fes=:i.   J±   'Jis   `.Ibrathim  AS  berkata,  "Apakah  berhala-

• berfea/cz   I./w   7#e#de7!grr   /frocI/mw."   AI   Akhfasy   berkata,   "Dalam

kalimat ini ada lafazh yang ditiadckan. Dengan demikian artinya: Aa/

}Jas7»a `zfzf«o mz.7zham? Yaitu, apckah mereka mendengarmu? Atau: Aa/

yasmcz `zf«»cz dzf `cza 'aham? Yaitu, apakch mereka mendengar doa-mu?
Seorang penyair berdendang:

``Penunggang knda, lyung haku-kuku dan kulit kuda terkena bait

527 Lib. /'rab .4/ gwr `a# karya An-Ndrs (3/183).



Dan texputus sebagaimana putusnya tali dari kulit dan rami (al-

Abaqa).»528

D±a belkata, al Abaq al Kattaan hanya sa3a lz\£azh al Kattaan
ditiadakan.  Hasilnya maknanya, wcz zfAfr.mar Aafaczmaaf a/ aihag yaitu

terputus sebagaimana putusnya tali rami.  Di  dalam [4sA-SAz.AAaaA:529

a/ 4bag dengan berharakat bemakna a/ gz.»»ab yaltu pohon rami.

Diriwayatkan   dari   Qatadali   bahwasanya   dia   membacanya
demikian: Aa/ )/zfsma `e.a.»afafm dengan )ia ` dfeammaA53°, yalmi apakah

suara-suara patung-patting itu bisa didengar?
'b±j;£j}-ife!SS.jx©'b±SK:.}>  .`Sowaktu.    kanu       berdoa

(kepadanya)?  Atou  (dapatkdr)  mereka menberi netrifiaat kapadanu
¢f¢zf   memberz-   in"dAar¢f?"  yalmi   apakah  patung-patung   ini   bisa

memberi kalian manfaat dan rqjeki? Atau member kalian kebaikan
atau  kemudharatan  jika  kalian  berbuat   dosa?  Kalimat  tanya  ini
berfungsi  untuk menguatkan dalil, jika memang tidak bisa memberi
manfaat    atan    mudharat,    maka    apa    makna    penyembahanmu
terhadapnya?

6|j:i;i th,`'rfTF:~G`:-17li;;i JTi36     "Merefao     men/.awab,      "@"hen
harena itu)  sebenaxpya kand mendapati nenek moyang kami berbuat
demz.fu.a77."  Mereka  menegaskan  sikap  taklid  mereka  dengan  tanpa

alasan dan dalil. Pembicaraan masalah ini telah dibahas sebelumnya.

528 Syair mi|ik Zuhair bin Abi Sulami sebagaimana terdapat di dalam Dz.i.wa#-nya

49,  dan  di  dalam  .4/-£isa»  (entri:  abaga).   Syair  ini  dipergunakan  Ath-Thabari
sebagai syair pendukung di dalam /amr .4/ Ba};a# (19/52), dan An-Nulias di dalam
I'rab  AI  Qur`an  (31\83). Ka.Iirnat lyung kuku-kuku  dan  kulit  kuda  terkena  batu,
adalch malma dari lafazh ma»fufwbam dowaabz.r%Aaa.

S_3:: Lib. Ash-Shihhah (41144S).
530 gz.ra `aA dengan dhamnah adalah gz.ra `a4 yang aneh (s);aadz) sebagainana di

dalam .4J Mwfe/asab (2/129). An-Nuhas menyebutkannya di dalam "a 'aHz. A/ gi¢r `a#
(5/86), dan Ibnu Athiyah di dalam AJ MWAarror AJ 7ya/.ie (12/66).



'J;is "Ibrahin berkata,.I  <uD'3±:i-:;g6 5fS..Maha Apakch kanu telch

memperhatihan  apa  yang  selalu hamu  sembahi"  dart pErfurm8-parfung

irir..  'b3:£H'\ 'i±#!€3 :31}    "Kamu  dan nenek in.:y»:.:g_.,rmu _yang
d¢W#  (a/  ¢wi4;a/#w#)  yang  mula  pertana:   3 3i;*€g  "Ka!rerm
sesungguhnya apa yang hamu sembah itu adalah musuhku." Be;rrrfuck

tunggal ( `adwwww#) bemakna banyak. Demikian pula yang dikatckan

untck wanita musuh  Allali:   `c!dwwww//czfa  dan  `czdwwwafw//aft.  Kedua

lafazh ini diriwayatkan dari AI Farra` .

Ali bin  Sulaiman berkata,  Siapa yang berucap  `a!dwi^/wclfct//ofe

dengan  memasukkan  fea`  (yalmi  fcr`  mo7.bwctffeafa)  maka  bermakna

mw `aadz.};¢A  yaitu  pelcku  permusuhan  @entuk  feminim),  dan  siapa

yang  berucap   `od"ww"»   untuk   female   dan  orang  banyak  maka
bermakna a#-#flsczb yaitu keturman keluarga.53t Mensifati benda mati

dengan   pemusuhan   bermakna,   mereka   ®atung-patung   tersebut)
adalch    musuh    saya    pada    Hari    Frianat    kelck    jika    kamur<,,c#
menyembahnya,  sebagaimana  fiman-Nya,    ff,:\=:;~   €
\¢ijg   i±±   'b}3:i    "Sekali-kdi  tidak.  Kelak  in.er=ka  (se:bah.:n-

sembahan)     itw     ckan     mengingkari     penyembahan     ®engikut-

pengikutnya)   terhadapnya,   dan  mereka   (sembahan-sembahan)   itu
ahan menjadi musuh bagi mereha."S32

AI Farra` berkata, "Kalimat tersebut termasuk kalimat dengan

mckna  terbalik.  Penafsirarmya  adalah  sesungguhnya  saya  (Ibrahim)
adalah  musuh  bagi  mereka  ®ara  penyembah patung).  Sebab,  siapa

yangkamumusuhidiajugackanmemusuhimu.Kemudianberkata,j|'ffl)':i   C.Keouali Tuhan semesta alam."

531 /'ra!b A/ 8wr `a#, karya An-Nuhas (3/183)
532 Qs. Maryam [19]:  82.



AI  Kalbi  berkata,   "Kecuali   siapa  yang  menyembah  Allah
SV\TT. Yaini illa  `aabidu rabbit  `aalamin,  te\ap± dengan menchapus

mudhaf-nya."

Abu Ishak Az-Zujaaj533 berkata,  "Ulana ahli nahwu berkata:
Pengecualian tersebut bukanlah pengecualian dari awal." Akan tetapi,
Abu Ishak membolehkamya pengecualian dari  awal,  dengan asumsi
bchwa  mereka  menyembah  Allali  SWT  dan  bersamaan  dengan  itu
menyembah patung-patung. 0leh karena itu Ibrahim AS memberitahu
bahwasanya dia berlapas  diri  dari  apa yang mereka sembah kecuali

penyembahan kapada Allah SWT."

AI   Farra`   mentakwilkan534   permusuhan   tersebut   terhadap

patung-patung   sesembahan   semata,   dengan   makna  jika   mereka
menyembah  patung-patung  tersebut,  maka  patung-patung  tersebut
menjadi  musuh  saya  pada  Hari  Kiamat  -sebagaimana  yang  telah
dijelaskan.

Az-Zuljaani beckata, "Susunan kalimat sebenamya:  Tidakkah
kanu  memperhatikan  apa  yang  kamu  dan  orang-orang  terdahulu
sembah, kecuali Allah SWT, sesungguhnya mereka itu adalah musuh-
musuhku. Jika tidak maka lafazh z.//a  pada ayat bermakna dw##a dan

:£€.v!,:,=J.7¥£8b=£.%.,:eebr:8haal:d=::1;„an;¥r¥:'o:±i"a¥¥z
dalamnya kecuali  matt di dunia.'S3S Yalmi selain (duuna) kematan di

dunia.

533 Lih. /'rab A/ gwr`a#,  karya An-Nuhas (3/183)
5_3_4_ Lib. Ma'ani AI Qur`an (21281).
535 Qs. Ad.|~ [44]: 56.



Firman AI]ah:

f9'A`\sij©#p'c#s.jfdife'©,¢±:#jfd,jf
6iff~dffj©ri££c;;±G~j€]`S©ri'.j#

© ¥?tjjJ
``a[o[itu Tuhan) yang telah menciptakan Aku, maka dialch yang

menunjuki aku. Dan Tuhanku, yang memberi makan dan minum
kepadaku. Dan, apabtla aku sckit, Dialah yang menyembuhkan

Aku. Dan, yar.g akan mematikan aku, kemudirn akan
menghidupkan aku (kembdi). Dan, yang unat kuinginkan akan

mengampuni kesalahanku pada Hart Kiamat:'

(Qs. Asy-Syu'araa` [2fl: 78-82)

Firman Allah  SWT,  ,Q±:##cS,jf  "prai.f%  r%franJ );any
telah  menctptakan  aku,  maka  dialah  yang  menunjuki  aku." YalREi
menunjukiku  kapada  agama:  ,ap3:fj #. Jf a;ji£'  "Da#,   r#Aa#ha,
yang memberi mahan dan minum kepadaku, " yalmi "em.bdi:II:ii rejcki.
Dan,  masuknya  lafazh jf  mengingatkan  kapada bchwasanya  selain
Allah  SWT  tidak  ada  yang  mampu  memberi  makan  dan  minun.
Sebagaimana jika Anda berkata, Zaz.d Awcl a/-/a!dzz./a `a/a hac7zcz artinya

Zaid  dialah yang telah berbuat  demikian,  yakni  selaln dia tidak  ada

yang  berbuat  demikian:   ut;j`.j€j j+ig'.` I:jJ'  "Da«  apab#¢  aha
sakit,  Dialah yang menyembthkan  aku."   ijigi  "aku sakit,"  dell
menjaga sopan santun, sebab, sakit dan kesembuhan semuanya datang
dari  Allah  SWT.  Contoh semisalnya perkataan temannya Musa AS,
``Dan,  tidak  adalah  yang  melupakan  a:ha  untuk  menceritakannya



kecuali     syetan.S36"      ie'j3#Lsife  `.Dan,     yang     akan
mematikanku,    kemudian    akan    menghidrpkan    aha    (kembali),"
maksudnya  hari  kebangkitan.   Mereka  menyebut  adanya  kematian
dengan sebab.

0leh   sebab   itu   Allah   SWT   menjelaskan   bahwa   Dialah

®enyebab) kematian dan kehidupan. Semuanya tanpa )/a `:     ,¢;€ dan

q±£j'p  sebab,  peniadaannya  pada  penghujung  ayat  itu  baik  agar
selaras semuanya. Ibnu Abi Ishak, dengan tempat dan kedudukannya
dalam bahasa Arab,  membacanya semuanya dengan )Ja `.  Sebab, ycz `

adalal  ism,  dan  masuknya  7!#n  dikarenakan  alasan  ( `z.//af)537  yang

men9hendaki.  Jika ada yang mengatakan:  Ibrahim AS menyebutkan

yang demikian itu sebagai dalil wajibnya taat, sebab, siapa yang diberi
nikmat  wajiblah  taat  dan  tidck  bemiaksiat  sehingga  bisa  meminta
orang  lain juga  untuk  taat  sebagainana  dia.  KeharLisan  saperti  ini
bagus sekali.

Menurut   saya   (AI   Qurthubi):    Sebarian   ulania   yang
cenderung dengan malma ``dalam" telah berlebihan dalam mengupas
malma  ayat  dengan  membawa  maknanya  keluar  dari  makna  lahir
sehinggatertolakolehakal,danmerekaberkata,,¢p±:fjc§±]=.jfc5fo'

yalmi memberi saya makan lezatnya iman dan memberi saya minum
manisnya penerimaan. Mereka juga berkata tentang fiman-Nya,   \Sjj

q±T:j`. j€j  t+gr',  ada dua pandangan538. Pe7~fczma, jika saya sakit
karena mengingkari-Nya,  mcka Dia  akan menyembuhkanku dengan
rahmat-Nya.  Red"cz,  jika  aku  sakit  karena  telah  menyakiti  orang-
orang, mcka Dia clan menyembuhkanku dengan kebenaran yang aku
lakukan.  Ja`far bin Muhammad Ash-Shaadiq berkata, Jika aku  sakit

:::S#r¥b#&8r]`:a::.karyaAn-Nulas(3/184).
538 Lih. Tafsir AI Mawardi (3/179).



karena dosa, maka Dia akan menyembuhkanku karena taubat. Mereka
mentalowilkan  ayat:    ¢£.  i:.  drf   c~J€}S    ke   dalam  beberapa
Pendapat.539

Perfama,     mematikanku    karena    dosa,    kemudian    akan
men8hidupkanku karena ketaatan.

Kedzfa,    mematikanku   dengan   ketakutan,   kemudian   akan
men8hidupkanku dengan harapan.

Kefz.gtz,  mematikanku  dengan  si fat  tanakku,  kemudian  clan
men8hidupkanku dengan si fat qana` ahku.

feeapaf,  mematikanku dengan keadilan-Nya, kemudian akan
menchidupkanku dengan keutamaan-Nya.

Ke/z.rna,  mematikanku dengan memisahkanku dengan kerabat,
clan menghidupkanku dengan pertemuan dengan kerabat.

Kee7zczm,   mematikanku  dengan  kebodohan,  kemudian  akan

men8hidupkanku  dengan  kemampuan  akal.  Terdapat  makna-malma
lalrmya  yang   sana  sekali   tidak  berkaitan   dengan  maksud  yang
dikehendaki ayat. Takwil-takwil kabur, dan perkara-perkara batin ini
berlaku  bagi  orang-orang  yang  mengenal  dan  mengerti  kebenaran

@atin). Adapun bagi orang-orang yang tidak mengerti dan mengenal
kebenaran ®atin) bagaimana dia merumuskan perkara-perkara batin,
dan meninggalkan perkara nyata? hi mustahil, 7y&//a!Acf 4 '/om.

Firman AIlah SWT, *j}{ i;;i cf±£ i  j3i; oi £;I:i ~df '5
"Dan,  yang  amat  kulnginkan  akan  mengampuni  kesalahanlou  pada

Horz.  Kz.amczf. "   i;I:i artinya  az7.«  yalmi  men8harapkan.  Ada  yang

berpendapat, Itu bermakna yakin baginya, dan bermakna harapan bagi
orang-orang beriman selain Nabi Ibrahim AS. AI Hasan dan Ibnu Abi

s}9  Ibid.



Ishak   membacanya:   4fea!fft¢¢y¢a);a54°,   dan   berkata,   "Bukan   satu

kesalahan."

An-Nulas  berkata,54]  "Kfeaffe!.I. 'aft  bemakna  Afeaffoaq);acr  dan

itu  terkenal  dalam  percakapan  orang  Arab."  Ulama  sapakat  bahwa

Pada firman-Nya, fe'i> .Jpe  "merefap me»gpfa„ do„ mereha," 542
artinya  dosa-dosa  mereka.  Demikian  juga:   :|jj±)i   i±iB     "da»
dz.rz.ha#/aft  sAa/af, "543   artinya  shalat-shalat.   Demikian  pula  halnya

dengan  ci±±£ yang  artinya adalah Atiaffoaa);aa,  dosa-dosa.  WraJ/afa#

A'lam.

Mujahid  berkata,  "Yalmi  bz.ftafAz-z. 'afz.Az.,  yaitu  dengan  dosa-

dosanya."yaitu:`i:£[iii3€-rfefrJrJ'6"Sedenany8prfrogya»g
bes.:::ulahyan?.:e_lakuha_nay?,"6"_dT»F±S^."Sounggwhnyaaku
sakit,"   stry   ``Bahwa   Sarah   adalah   sandaranya."    AI   Hasan
menambahkan,danperkataanlbrahinkapadabintang-bintang:Lj;j`'j£
"/Zzz./CZA    rqAa7|faf. "545    Pembahasan   masalah   ini   telah    dilakukan

Sebelumnya dengan panj ang |ebar.546

Az-Zujaj   berkata,   `Para  Nabi  juga   manusia,   maka  bisa
melakukan   kesalahan.   Akan   tetapi,   tidak   munglrin   bagi   mereka
melakukan dosa besar, sebab, mereka teq.aga dari itu."

`;rzj)1 ;i   ``pada Harz. Kz.amaJ. " Yalmi pada hari pembalasan
di  mana  anal  perbuatan  hanba memperoleh  balasannya.  Dan,  apa

540 gz.ra `aA AI Hasan dan lbnu Abi lshak ini disebutkan An-Nulias di dalam /+ab

4/ g#r`an (3/184),  dan Ibnu Athiyah di dalam .4/ Mwftarrar .4J Wra/.iz (12/67), dan
A§#Ly£#6di#g¥„¥`aFna{3/1:8a,d8'.;)(.4/[5°).

;#iiT!atlITF±:7#:LalAlch`_



yang dinyatakan oleh lbrahim AS ini adalah sebentuk tanda ketaatan
darinya  walaupun  dia  mengetahui  bahwasanya  Allah  SWT  mcha

pengampun baginya. Di dalam SfaaAz.A Mas/I.in dari Aisyah:

ij.}i  :t£; 3fathoi  g;  'd\+  '.\;,:\i  i;i  &h  'jjL;  i:  :=j:
ci; Ji; p` L€! i:i:;; dy  :]j 9ifeL€ ~4,; ]* c:g::+a, #.,i

J-it,i}; i;rf+J
Saya berkata kapada Rasulullah SAW,  "Ibnu Jad`an seorang

yang suka menyambung tali silaturrahmi pada zaman Jahilial.
Dia   juga   suka   memberi   makan   orang   miskin.   Apakah

perbuatannya  itu  bermanfaat?"  Rasulullah  SAW  bersabda,
"Tidak, sebab dia tidak pernah berhata, 'Ya Allah, ampunilch

kesalahan-kesalahankupadaharipenbalasankelad:."Sdi

Firman AIlah:

;11-I:J=;T5©=p=[±,1j;=3ij\=-`J~`:=[;,,
'£i~d:ry,j±`5©£f,i=,&'£crj=`j©i±S-te,ei€

6j:.y'D'3c'±'.y'f3j©6L#'.f3j±?y'p~©@~~fatfe6f

©££,-ri(5fJy€l©
C` (Ibrahin berdoa), `Ya Tuhanku, berikanlah kepadaha hikmah dan

masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang shalih.
Dan, jadikanlah aku buah tutor yang baik bagi orang-orang (yang

547  HR.  Imam Muslim di  dalam pehoahasan  tentang  Imam  bab:  Dalil  Bahwa

Siapa yang Wafat Dalam Keadaan Kafir, Tidck Bermanfaatlah Ilmunya ( 1/196).



datanal kemudian. Dan, jadikanlah aku termasuk orang-orang

ysng mempusakal surga yang penuh kenikmatan. Dan, ampunilah
bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan

orang-orang yang sesat. Dan, janganlah Engkou hinakan aku pada
hart mereka dibangkitkan. (ydiu) Di hart harta dan anak-anak lcki-

laki tidak bergunaL Kecuali orangtorang yang menghadap AIlah
dengan hati yang bersih. " {Qs. Asy-S:yu'alraa: [26|.. 82-89|

Fiman AIlah SWT, C±±±If alij \=±±i J~ [£ ;; "ya
Tuhanku,   berikanlah  kepadaku  hikmah  dan  masukkanlah  aku  ke
dalan    golongan    orang-orang   yang    shalih."    \=£=±,   yalmi

pengetahuan mengenal-Mu, batasan-batasan-Mu dan hukum-hukum-
Mu. Demikian yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas RA. Muqatil berkata,
`kapahaman dan ilmu," dan itu kembali kapada malma pertama.

AI   Kalbi   berkata,   `Kenabian   dan   risalah  kepada  ummat
manusia."548  <!±±±}£ ¢;jij, yalmi dengan para Nabi sebelumku
dari   sisi   derajat."   Ibnu   Abbas   RA  berkata,   `Dengan  penduduk
surga,"549 dan lafazh ini menekankan makna lafazh  \££±i  J,  [£
"Berikanlahkepadrhahikmah."

Fiman Allah SWT,  i±S-i  dL  3i€  ;11~  i  J:;8   "Da#,
jadikanlah aha buah tutur yang balk bagi orang-orang (yang datang)
kemwdz.a7!. " Ibnu Abbas RA berkata, "Itu adalah berkumpuinya semua
ummat kapada.Nya.»550

548  Lib.   Perkataan  Ulama  seputar  ma]ma  A«fa7faa  dalam  Tafsir  AI  Mawardi

(3!!97i)inf#affeA/gadi.r(4/i5o).
550  Perkataan  ini  disebutkan  AI  Mawardi  dalam  tafsinya  (3/178,  dan FafA  4/

Qadir(4/1SO`.



Mujahid   berkata,   "Itu   adalah   pujian   yang   baik."551   |bnu

Athiyah   berkata552,   "Itu   adalah   pujian   dan   keabadian   tempat,

berdasarkan  kesapakatan  (z/.7»cz )  ulana pakar  tafsir.  Demikian pula

halnya dengan jawaban Allah SWT terhadap doa Ibrahim AS. Sebuah
kenyataan, setiap ummat berpegang teguh dengan risalch Ibrahim AS

dan mengagun8kannya. Risalah tersebut adalah sikap beragama yang
lurus sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullch SAW."

Makki berkata, ``Ada yang mengatakan, maknanya adalah doa
Ibrahin   AS   agar   yang   kelak   menegakkan   dan   mendakwahkan
kebenarin pada hari kiamat adalah dari keturmannya, dan Allah SWT
mengabulkan doanya dengan mengutus Nabi Muhammad SAW.553

Ibnu  Athiych  berkata,554  "Pemaknaan  ini  baik  sekali,  hanya

saja  lafazh  ayat  tidak  menerimanya  kecuali  dengan  lafazh  yang
mctfefram maknanya. "

AI Qusyairi berkata, "Maksudnya adalah doa kebaikan hingga

tiba kiamat, sebab, pahala yang banyak adalch yang dikehendald oleh
setiap hanba. "

Menurut saya (AI Qurthubi): Allah SWT telah mengabukan
doa Ibrahim AS,  manakala  shalawat  kapada Rasulullah  SAW yang
dilakukan   pada   setiap   shalat   mestilch   digabungkan   dengan   doa
shalawat   kepada   nabi   lbrahim   AS,   dan   doa   shalawat   tersebut
dilakukan pula di  atas mimbar-mimbar yang merupakan sebaik-baik
keadaan dan kedudukan.  Shalawat bemialma doa memohon rahmat.

5SI  Ibid.
5_5_3 Lth. AI Muharrar Al "dyiz (\216]).
553   Perkataan  ini  disebutkan  AI  Mawardi  dalam  tafsimya  (3/179),   dan  Ibnu

Athiyah di dalam 4J h4ttfearrar .4/ Wra/I/.I.z (12/67), dan Ibnu AI Arabi di dalam .4Aham
A's#[r;£d;(311436).



Maksud  dengan  cz/ £isacI7c  (lidah)  adalch  a/ qczwJ,  tutur kata.  Makna

asal   a/  £isacI7I   adalah  /.crarz.AczA   ¢/   facz/cram   yaitu   perkataan   yang

(membuat)  luka.  AI  Qutabi  berkata,  "Tempat  lidah  adalah  tempat

pembicaraan,       dengan       cara       alegori.       Orang-orang       Arab
memaksudkannya dengan perkataan. AI A` sya berkata:

Telah datang percakapan (al-lisaan) kepada:ha yang tidck
menyenanghanku

Dari atas (min `alwu), tidck ada yang mengheranhan dan tidak
menundrkkan555

AI   Jauhari  berkata,   "Diriwayatkan  mz.7€   `a/w«  dengan  wcz«

d¢am7»aA, /¢JAczA dan kasrah, yalmi datang kepadaku berita dari atas

dan  di-z»zf `o7z»ats-kan  karena kepentingan kalinat;  dan bahwasanya

telah datang berita terbunuhnya saudaranya AI Muntasyar kapadanya.

Asyhab  meriwayatkan  dari Malik,  dia berkata,  "Allah  SWT
berfirman,  ;!±±;S-i j, ei€ ;11, J: j:;g   "Da„ /.adz.ke»/aA afaf b%czA
tutur yang balk bagi  orang-orang (yang datang)  kemudian." "dck
mengapa bagi  seseorang  agar  suka  dipuji  sebagai  anak  shalih,  dan
menampakkan amal kebajikannya. Jika dengan perbuatannya tersebut
dia memaksudkan mencari ridha Allah SWT. Allah SWT berfiman,

i±'*S `LS i:Su   "Dan, AluA telah melimpahkan kepadamu kgsih
so);aHg );a#g drfa#g dr7.I.-Kw."556 Dan, firman-Nya,   .Li=\: <gjt ;i
\€J :£±:jf ;i i=±==.  ¢1=±:±1{ ijefj "SeLs«77ggrA«ya o7-a»g-07~a#g

yang beriman dan beramal shalih, kelak Allah yang Maha Pemurah
akanmenanamkandalamfaati)merekarasahasihsayang.''557Yaha;ha:i

555  Bagian  pertengahan  dari  syair  ini  dipergunakan  Asy-Syaukani  sebagal  dalil

penguat  di  dalam  FafA  ,4/  gadl.r  (4/150).   Juga  terdapat  di  dalam  .4sA-Slfez.AAaA
(6:::£§5::i#=:[]12#;3:;£rsa#,(e#fro/asa#a)



Awbbaa  yaitu rasa cinta di  hati  hanba-hamba-Nya dan pujian  yang

baik.  Maka,  Allah  SWT  mengrngatkan  dengan  firman-Nya,  ``Da#,

ja¢ikanlah aku buch tutur yang baik bagi orang~orang (yang datang)
femffdz.a7z,"     atas     dianjurkannya     melakukan    .perbuatan     yang

menchasilkan  pujian  baik.  AI  Laits  bin  Sulaiman  berkata,  "Pujian

yang baik tersebut adalah kehidupan yang kedua bagi seseorang." Ada

yang berkata:

Telah matt seseorang, tctapi hidrp di tengch masyarakat

mnu  AI  Arabi  berkata,558  "Para  ulama  mwfeaggz.a  dari  para

Syailth    zuhud    berkata    berdasarkan    ayat    akan    dianjurkannya
melakukan  anal kebajikan yang melahirkan sanjungan dan pujian."
Rasulullah SAW bersabda,  "Jz.fa seseorang wa/¢f,  maha  fe7pwfws/a!fa

amal kebdyikannya keouali tiga perkara .... "SS9 A:|Hzrdi:ts.

Di   dalam   riwayat   lain  disebutkan,   demikian  juga  halnya
dengan  tanaman  dan  tumbuhan  yang  ditanan,  dan  demikian juga
dengan seseorang yang wafat terikat, pahalanya terus dicatat hingga
Hari  Kianat.  Tentang  ini  telal  kami  bahas  di  dalan  surah  Aali
•T"an,ScO A|hamdulillah.

FirmanAllchswT,'J,~12!f636g','££~d:ry~j±'5"Da#,axp%#!.J¢fr
bapckku, karena sesunggwhnya ia adalah termasuk golongan orang-
orcI7®g }Ja7zg sesaz. " Ayahnya beljanji kapadanya secara zhahir untuk

beriman  kepadanya,  oleh  sebab  Ibrahim  AS  memintakan  untuknya
ampunan kepada Allah SWT. Manakala I.elas bagi Ibrahin AS bahwa

558 Lib. Afrham .4J g#r`a# (3/1426).
559 Ha\dits .de:|ugan ledaks:i.. "Jika manusia waf at,  terputuslah amal kebajiharmya

kecuali tiga perkara.. kecuait sedekah jariah, ilrm yang bermarfaat, atou anak yang
sAaJz.A )/ang mendoaha##)/a. " HR. Ahmad, dan AI Bulchari di dalam .4J  `J4drb,  dan
Imam  Muslim   Abu  Daud,   Turmidzi,   dan  An-Nasaa'i.   Kesemuanya  dari  Abu
Hurairah. Lib. /amz.' 4/ Kabz.r (1/807).

560 Lih. Tafsir ayat 200 dari surah Aali `Imraan.



ayahnya  tidak  menepati  janjinya,  maka  dia  berlapas  diri  darinya.
Malma  ini   telah  dibahas   sebelumnya.56t   3,~li}ffe6914  "harena
sesungguhnya ia adalch termasuk golongan orang-orang yang sesat. "
Yalmi musyrik, dan:     6grsebagal tanbahan (zaa 'z.drA)562:   t¥ujiY'D'
'o!SS. "Dan,  janganlch  Engkou  hinahan  aku  pada  hart  irereka

dz.ba»gfa.fha». "  Yakni,  jangan  pemalukan  aku  di  hadapan  banyak
orang yang menycksikan, atau I.angan siksa aku pada Hari Kianiat.

Di dalam Sfachz.A ,4/ B«ftan. diriwayatkan dari Abu Huralrah
dari Rasulullch SAW, beliau bersabda,

:Ja., # ,afg., i}i :ui c5=,
:±',i

•.derahim  AS  melihat  aychnya  pada  HaTi  Kianrat.  delam

keadaan i-Imel dan bendebu. ''5G3

Juga,  dari Abu Hurairah,  dari Rasulullal  SAW balwasanya
beliau bersal>da,

dr? '+; e: ]j= :ti falJ;; rf~

.dej6j.ij;ifl.it;}t;!jGj€&i]j*6j±.J
"Ibrahim  AS   bertemu   aychnya   ®ada  Hari  Kjamat)   dan

berkata,    'Ya    Tuhanku.    sesungguhnya    Emgkou    be]:jartyi

S6' Lil. Tafsir ayat 114 dari s`mh At-Taubch.
562 Tidak sekali kari telah menberi penjclasan, balwasanya AI Qur`an AI Kin

bersih dari penahoahan-penahoahan, dan bahwa setiap hm)f yang tertLilis di dalam
AI   Qur`an   mengand`mg   hilmah   yang   tidak   dipahanri   olch   anal   kita,   Imha
hendaknya  kita  berhati-hati  dengan  pelkataan  ada  hunif tann>ahan  (zaa 'z.drA)  di
dalso¥#.#;anukharidalanpehoahasanTafsir(3/170,171),dandisebutkandengan

kata  keija  bentuk  laapau  (ra'a  ahacha/),  dan bukan  dengan bentuk  fut`]re  tense
sebagainana yang disebutkan AI Qurthubi.



kepadcku bahwa Engkou tidak akan mempermalukankii pada
hari      kebangkitan..       Maha,      Allah      SWT      berfirman,
"Sesungguhnya   Aku   memagari   surga   dart   orang-orang

hajr. "564 Imam A| Bukhari meriwayatkannya secara sendirian.

FimanAllahswT,6j'i`.Y'p'3G'{ff.Y',i+i"/ya!t#„i.fran.frarto
dan  anak-anak  lahi-lahi  tidak  berguna. "  -Fje rme"palcan  penggarrd

(badao  dari  ¢'j:I: yang pertana.  Yakni,  hari  (yang)  tidak bemanfaat
hartanya   dan   tidak   juga   anck-anak   lelakinya   bagi    seseorang.
Dimaksud dengan perkataan:   6j€  Y'Lj' yalmi para kroninya ®artner).
Jika  anak  tidak  bisa  memberi  manfaat,  maka  bagaimana  mungkin
orang lain bisa memberi manfaat?

Ada  yang  mengatakan,   "Disebutkannya  anak-anak,   karena

sebelumnya  telah  disebutkan  anak-anak  Ibrahim  AS,  yalmi  anak-
anaknya itu tidak akan bisa memberi manfaat kepadanya.

±±  rf e;6i '3i.$4L "Keouali orang-orang ycLng menghadap
4J/aft  de#gr#  foafz. )/a#g  bers!.fe. "  Pengecualian  ini  dari  orang-orang

kafir, yakni hartanya dan anak-anaknya tidak akan memberi manfaat
kepada    orang-orang    kafir    tersebut.     Ada    yang    mengatakan,
"Pengecualian itu  dari  selain jenis.  Yakni:  Tetapi  o7.cz»g-ora77g };o»g

menghadap  Allah  dengan  hati  yang  bersih,  rn:ck:a harfu  darL  arrck:

anaknya  akan  memberinya manfaat  disebabkan  kebersihan  hatinya.
Penyebutan hati (a/ ga/bzf) dilakukan secara khusus.  Sebab, jika hati

baik, mcka baik pulalch anggota tubuhnya.  Jika sebaliknya,  hatinya
rusak, mcka rusak pulalah anggota tubuhnya. Pembahasan tentang ini
telah dilakukan pada awal surah A| Baqarah.565

s_r_Ibid.(3,",.
565 Lih. Tafsir ayat 7, 10 dari surah AI Baqarah.



Ulama berselisih pendapat tentang makna a/ ga/bw as scz/I.I.in.

Ada yang berpendapat, selamat dari keraguan dan syirik, dan tidak ada

seorang  pun  yang  mungkin  selamat  dari  perbuatan  dosa.  Demikian

yang dikatakan oleh Qatadah, Ibnu Zaid, dan mayoritas ulana pakar
tafsir.

Sa`id bin  Musayyab  berkata,  "a!/ ga/b#  cls-sa/I.I.in  yang benar

adalch hati  orang-orang beriman.  Sebab,  hati  orang-orang kafir dan
munafiq itu sakit. AIlah SWT berfiman,  Lg;€ r#jE j  ``D&/¢m Aa„
"ereha ado pen);aft.f.J66.' Abu Utsman As-Sayyari berkata, "Itu adalah
hati  yang  kosong  dari  perilaku  bid`ah,  dan  yang  tenang  kapada

Surmal."

AI  Hasan  berkata,  "Selamat  dari  musibah  harta  dan  anak-
anak."

AI  Junaid berkata,  "4S-Sa/i.z.in di  dalam bahasa bermakna cz/-

/adz.z.gA  yakni  yang  digigit.  Dengan  demikian  artinya  adalch  seperti

hati yang tertigit karena takutnya kapada Allah SWT."

Adh-Dhahhak berkata, "J4s-Sa/I.I.in bemakna ¢J-Ktiac!/I.sfa, yang

muni.„

Menurut saya (AI Qurthubi), "Perkataan ini (yang terakhir)
telch  mengumpulkan  semua pendapat  yang  bermacam-macam,  dan

pendapat  ini  bagus.  Yakni,  hati  yang  mumi  dari  sifat-si fat  tercela.
Tetapi  sebaliknya,  menghiasi  dirinya  dengan  si fat-si fat  yang mulia.
Wallahu A'lam.

566 Qs. Al Baqarch[2]:  10.



Telch   diriwayatkan  dari  Urwah,   bahwasanyaJ  dia  berkata,
"Wahai anakku, janganlah kamu menjadi seorang yang suka mencela,

Sebab, Ibrahim AS tidak pemah mencela sesuafu apa pun."567

AllahswTberfiman,f±:ji;,'dijgJ`£~€5£``(/»gr#¢A/fefz.haz.a
datang kepada Tuhannya dengan hali yang suci. "568 M:whammal th
Sirin   berkata,    "Hati    yang   salim    adalah   hati    yang   mengenal
bahwasanya  Allah  SWT  benar  adanya;   Hari  Kiamat  benar  akan
teljadi;    Allah    SWT    akan    membangkitkan    orang-oiang    yang
dikubur.»569

Di dalam S%aAz.A Mus/I.in disebutkan, dari hadits Abu Hurairah,

dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

fii §ief j± *£ief i,ji iao, i;L:
`.Sekelompok   orang   akan   masuk   surga,   hati-hati   mereka

layaknya hati burung."5]°

Maksudnya  adalah  -wa!//aAzt   a!'/am-  dia  Seperti  burung

tersebut  yang bersih  dari  perbuatan  dosa.  Dia tidak perduli  dengan
urusan dunia.  Sebagainana yang diriwayatkan Anas bin Malik,  dia
berkata, Rasulullali SAW bersabda,

dy.1 3fi®i jif ff
"Mayordas  pendrduk surga  adalch  (al  bulha)  orang-orang

);&»g bodoA. "57]  Hadits sfraAz.A.  Yakni bodoh dari  melakukan
dosa terhadap Allah SWT.

567  ,4tsar  dari  Urwah  disebutkan  Ibnu  AI  Arabi  di  dalam  j44fam  .4J  8t/r`aH

(3:i;4§7:)a?SdhisEguan:i3£]£4ebuthmnuKatsITdelanfafsmys(6/159)

570 HR. Imam Muslim, dalan penhahsan tentang Surga, bab:  Sekelonpok Orang

Masuk Surga, Hati-hati Mereka Bagaikan Hati Burung (4/2183).



AI Azhari belkata, "4/ Ab/"A" (bentuk plural dari a/ Ba/Aw) di
siri   bermakna   sulra  kepada  kebalkan   dan   lalal   dari   melah]kan

perbuatan jahat, bahkan tidak mengctahuinya."

AI Qutabi berkata, "J4/ Ba/Ael edalch mcneka yang mcmpunyai
dada yang bersih dan berprasan8ka baik kapnda masyarakat."

FirmaD AIab:

#[;i.¢j±j©6±¥th,#f±?fr;se,'af±~j!
©aofj.r#+ji,fit,i„',c*©f„++i

©6L#.qi2f5$6©6L#cit3Lg5©63a-5~cj©ap.t;;>i#;±©,q±gr;c£'grd!S'6

jB©G££ffj©aric,,a't3 6Lfj±if!-fff
fgi 6gTGj±.S'jh~ts j6£© fe,jfif$6L#  €fG ;i

©£5i#.i3i&J`,S©a*¥
"Dan, (di hart irfu) didekatkanlah surge kapada orangorang yang

bertak..7cL Dan, diperlihatkan dengan jelas neraka Jahin. kepada
orang- orang yang sesat. Dan, dikafrokan kapeda mereha,

'Dimanakch berhalQpber.halo yang dahulu kanu selalu

menyembah(rtya). Selain duri Allah? dapathah mereha menolong

57]    Disebuthn As-Suyuthi  di  dalam /aml.' 4/ iKabz.r (I/1238)  dari  riwayat AI

Bazzar, dan lbnu Adi di dalam ,4/ Kamz./, dan AI Baihaqi di dalam far `ab j4/ Jma»,
dari Jabir RA.. Imam Suyuthi juga menyebutkamya di dalam .4/ /amz" Act-SAagz.r,
dengan no. Hadits  1379 dan menilainya lemah, Az-Zaln AI Iraqi berkata dalan hal
ini, "Dinilai shaAz.A oleh Ad-Daraquthni. Ibnu Adi menilainya m«nfar.



kanu atau menolong diri mereka sendiri?' Maka, mereka

(sembahan-sembahan itu) dijungkirkan ke dalam neraka bersancp
sama orang-orang yang sesat Dan, bala tentara iblis semuanya.

Mereka berkata sedang mereka bertengkar di dalo[m neraka,  ` Demi
Allah: sungguh kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang rtyata.
Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam.
Dan, tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang

berdosa. Maka, kami tidak mempurryai pemberi syofa'at
seorangpun. Dan, tidak pula mempunyal teman yang akrab. Maka,

sekiranya kita dapat kembali sekali lagi que dunia) niscaya kant
menjadi orang-orang yang beriman.` Sesungguhnya pada yang

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah),
tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya
Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha

PeJI]7¢}J¢#g." (Qs. Asy-Syu'araa`  [26] : 90-104)

Fiman  Allah  SWT,   #,'#fg£!,;£j   "Da!#,   taz.  frarl.  I.f%J
didekatkanlah  surga  kepada  orang-orang  yang  bertakwa. "  Yalmi,

gz#rz.bar dan «d#z-}Jaf yaltu dijadikan dekat agar mudah dimasuki. Az-
Zujaj  berkata,  "Didekatkan masuknya mereka  ke  dalannya."  ±ij|;
•`Dan,  diperlihatkan, "  yaleni  uzhpir?t.,  ditam:pakkan..   'pr  "nerdka

/¢fez.""  yakni  neraka jchannan:  i.3\£fl,   "frepacJa  o7.aJcg-  orang };any
sesaf, "  yakni  orang-orang  kafir  yang  tersesat  dari  petunjuk.  Yaitu,
diperlihatkan   neraka   bagi   para   penduduknya    sebelum    mereka
memasukinya agar mereka takut dan susch, sebagaimana -sebaliknya-

penduduk  surga  merasa  gembira  karena  mengetahui  mereka  akan
masuk  surga:  ,fit,iJ;c£© ;¥'¥#('j.i-dj±j   "Dan,   dz.hafaha»
kepada  mereka,   ``Dincun,ka:h  berhala-be;hala  yang  dahulu  kanu
selalu menyembah(nya).  Selain  dart  Allah? "  darn pa;rfung-pat\mg dan



sekutu-sekutu:  .f;2;±±j£   "dczpafhaA  mereha  memo/o#g  ham", "  dari

sikea Allah SWT.
`        612;±J   ji  "4fo% me#o/o»g,'' untuk diri mereka sendiri,  dan

kaimat-kalimat    ini    adalah   kalimat   celaan:    I;}, "Maha'

se7%bczAa#-se7»baAa!#   z.f"   dz/.%72gke.rfafz7®, "   dibalik   kapalanya   di   atas

kakinya  di  bawch.  Ada  yang  berpendapat,  dilemparkan  dan  satu
dengan lainnya saling menimpa. Ada yang belpendapat, dikumpulkan,
diambil  dari  lafazh  a/ habhabaA  bemakna a/ /.amocz `aA,  kumpulan.
Demikian yang dikatakan AI Harawi.

An-Nulas  berkata572,   ``Lafach  tersebut  berasal  dari   lafazh

ha#habzt   as)/-s);az.'   yang   berarti   bagian   terpenting   dari   sesuatu.

Sekumpulan kuda disebut hawfaclbw# dan faczbfaclbafu#."

Ibnu Abbas  RA berkata,  `Dikumpulkan dan dilemparkan ke
da|am  neraka."573  Mujahid  berkata,  "DefAwz.rzfw, "  patung-patung  itu

dicanpakkan.574

Muqatil  berkata,   "g{¢dzz7itw, "  ndan  malmanya  sama.   Anda

berkata, dafewarfa czs);-s)/az. `a ketika Anda mengumpulkan sesuatu lalu
membuangnya ke udara.  Dikatakan:  Acfa )qfcJaAwz.rm a/-/ztg¢ma yakni

ketika seseorang memperbesar j alan besar. Dikatakan ketika seseorang
bordoa...     kabba     Allahu     `aduwwa     al     muslimiin,     A]:1aln    S:WT

menelun9kupkan  musuh  orang-orang  Islam.  Dan,  tidak  dikatakan
ahabbahu.    Kabkabahu,    artinya\    habbahu,    rnenehang]Eirrfuan    dan

ga//aba!ftw,   membalikkannya.  Di  antara  malma  tersebut  terdapat  di
dalan    firman-Nya,     fa, "Maka,     sembahan-sembahan    itu

dzj.w#gfa.rfacz#. "  Bentuk  asalnya adalah  fa4bbz.bww,  1alu huruf ba ` yang

5_1_2_ Lib. Ma'ani AI Qur`an (Sl89).
573  f4tsar  dari  Ibnu  Abbas  RA.  dan  Mujahid  diriwayatkan  oleh  Ath-Thbari

(13/452;.d.



di tengch diganti huruf ha/, disebabkan beratnya suara yang keluar dan
itu karena berkumpulnya dua huruf bcl `.  As-Swddz. berkata,  "Dhanir

qcata ganti mama) pada habfa.bww kembali kapada kaum musyrik Arab.
'bSiffi+3   "Bersama-sama  orang-orang  yang  sesat,"  edal. ch  al

Aalihah, trfuamtwhan. ;±;A,'3;;±S   ``Dan, bala tentara iblis semuanya. "

Yakni  dari  anck  cucu  Iblis.575  Ada  yang  bexpendapat,  setiap  yang

mengaj aknya kapada menyembah patung, dan dia mengikutinya.

Qatadah, AI Kalbi dan Muqatil berkata, " £36-}`j mereka adalah
para syetan.576 Ada yang berpendapat, Adapun mengapa dilemparkan
ke neraka dan patung-patung tersebut terbuat dari besi dan tembaga
agar dengan itu men)riksa para pengivmi neraka.

'bS;S::qa;;;;j;Sis"Merehaberkatasedangmerehaberteng.kar

dl.  dcz/a"  #erclha. "  Yakni  orang-orang,  syetan-syetan,  orang-orang

yang sesat dan para sesembahan mereka saling bertengkar ketika itu.

S'6  "Demz. 4//a%. " Mereka bersumpah dengan nana Allah SWT.:   c)i

ri ±±= ;S  \g  "Sungguh kita dahalu (di dunia) :a_I?in kesesat:n
);cz739    7.);ofc!. "    Yakni    berada    dalam    kerugian,    kebinasaan,    dan
terperangah  dari  kebenaran  secara  nyata  sebab  kami  menyembah
tuhan-tuhan selain Allah SWT.  Inilah makna firman-Nya, ELEEH':S{ffi   :±>    "Karena  kita  mempersamakan  kanu  dengan  Tuhan

semeLsfcz a/cz7#. " Yakni dalam peribadatan, dan kanu kini tidak mampu

menolong  kani  bahkan  menolong  diri  kalian  sendiri.      6j2;=j.ij|~{isxJr:i  ..Dan, tiadalah yang menyesatkan kami keouali orang-orang

);a#g   be7.dosa."   Yalmi   para   syetan   yang   merayu   kani   untuk
menyemb ah p atung-p atung.

575  ,4tsar  dari  As-Suddi  disebutkan  oleh An-Nuhas  di  dalam Afa'a#I. A/  gwr`aH

(5/5969)jf#£::;aTrL:i#b:A£;%"faA£:#ats("irg)5!;%anAiMawardi(3/179),

dan As-Suyuthi di dalam ,4d-Dzfr7. (5/90).



Ada  yang  belpendapat,  orang-orang  terdahulu  kami,  yang
kami mengikutinya.577 Abu AI Aliyah dan rmmch berkata, "3L££.i
adalah Iblis dan anak Adam yang melakukan pembunuhan. Keduanya
adalah  sosok  yang  mengawali  kekafiran,  pembunuhan  dan  semua

Perbuatan dosa. »578

{±±S c±,qfi  "Maka, kami tidak mempunyai pemberi syaf a'at
seorcz#gp2f». "  Yalmi  para  pemberi  pertolongan  dan  para  Malaikat,

Nabi   dan   orang-orang  beriman.   Gi   ±;±;   fE)'  ``Da72,   fidczA  p"/a
mempzfn};czz. fema7z )/a»g adr¢b. " Yakni teman yang mengasihi. Ali RA

berkata,   "Hendaklah  kalian  berteman,   sebab,   mereka   itu   adalah

perkakas dunia dan akhirat. Apakah kalian tidak mendengar perkataan
pendudukneraka:F;±;i;Y'p'©;±±£c,i,a't="Moha,hamz.fz.d&*
mempurryal pemberi syofa'at seorangpun. Dan, tidak pula mempunyai
teman yang akrab ."

Az-Zanakhsyari  berkata,579   "Lafach  ap;-fya[a/`  disebutkan
dengan bentuk plural any-fyaaJ} `z.I.7i disebabkan banyaknya orang yang
memberi syafa'at. Adapun lafazh as%-sftczdz.I.a dibiarkan dalam bentuk

tunggalnya  disebabkan  sedikitnya  schabat.  Coba  perhatikan  kapada
seseorang   yang  tertimpa  musibch  kezhaliman  dari   seorang  yang
zhalim   maka   akan   banyak   orang   yang   datang   membantunya.
Alasannya  bisa  karena  kasihan  atau  mencharapkan  imbalan,  walau

pun  mereka  tidak   sapenuhnya  mengetahui   apa  yang   sebenamya
teri adi. Adapun cls¢-sfoadz.I.g adalah sahabat yang menyayangimu, yang

sedih apabila kamu sedih dan dia akan membantumu tanpa pamrih."

Dari   sejumlah   ahli   hikmah,   bahwasanya   mereka   ditanya
tentang makna asA-sAadz.i.g dan mereka berkata, "Nama tanpa makna."

577AtsarinidisebutlranolehAs-SuyuthidalamAd-Dwrrj4/"a#tswr(5/91).
SJ8  Ibid.
579 Lib. 4J Kasys};a/(3/119).



Bisa  pula  dimaknai  demikian  bahwa  czsfe-sfa¢dz.I.a   adalch  sejumlah

sahabat  dan  Aamz.I.7"   adalah  schabat  dekat  dan  khusus.   Di   antara

kalimat semakna: J7czammclfw7.JIG/.#/I. yaitu kerabat lelaki tersebut. Asal

malma  cz/  A¢mz.I.7%  adalah  cz/  mac['  fl/  Aczczr  yaitu  air  yang  panas.  Di

antaranya   pula:   cz/   Z7czm7%czczm,   pemandian   uap   dan   a/   Z7c/mmczcz,

penyakit   deman.   Ha!czmmczfe"a/.w/z.   Ouga)   bemakna   membakar
kerabatnya   apa-apa   yang   membuatnya   terbakar.   Dikatakan:   Awm

fectzcla#aJc{few yaitu mereka menjadi  sedih atas apa yang membuatnya

sedih.   Dan,   dikatakan:   A"mmzt   &s)7-s}Jaz.'   dan   aAa7»cza   bemakna

sesuatu  yang  dekat  atau  mendekat.  Di  antaranya:  a/  Hwmma  yaitu

penyakit deman, sebab, orang yang sakit deman itu mendekat kepada
ajalnya.

Ali bin Isa berkata, "Dikatakan sesuatu yang dekat itu dengan
Aamz.I.7„,  sebab,  dia menjaga kemarahan  sahabatnya.  Lafazh  tersebut

diambil dari lafazh cz/ ffamz.)a/ate, yang artinya kegagchberanian. "

Qatadch berkata, "Pada Hari Kiamat kelak Allah SWT Thadir'
dengan   si fat  kasih  seorang   sahabat  (czsfo-sfocrdz.I.g)   dan  kelembutan

seorang karib (cz/ Aamz.z.in)."

Boleh    dibaca:    wc[    /aa    sAa!dz.I.gw7I    faczmz.I.mw7®    dengan   rafa`

berdasarkan kedudukan 6}±i t,t, , sebab lafazh 6g±£ Lr, berada pada
kedudukan  rafa`.  Bentuk  plural  dari  sfeczdz.I.a  adalah  czs¢dz.gaa '  dan

sfewc7¢gaa '  dan  sAz.c7cza!gw#.  Dan,  tidak  boleh  dibaca  dengan  Lrfawd#g,

untuk   membedakan. antara   cz7!-Hcr `f   (1afazh   yang   mensifati   lafazh

sebelumnya)  dan yang bukan.  Diriwayatkan dari para ulama Kufah:
Bentuk pluralnya pula adalch sfr#dgclcz7!.

Dan,  An-Nuhas  berkata58°,  "Ini  jauh  sekali,  sebab,  bentuk

plural  ini  tidak  menghasilkan  a#-#a! `f  saperti  ragfoz.i/ dan  "gA/¢a#,

580 Lih^ |'rab AI Qur`an (3118S).



grmpalan adonan roti." Diriwayatkan pula dari ulama Kufch: sfeadz.I.g
bentuk  pluralnya  asfeaadz.g#.   Bentuk  plural  a/I¢a! `z./cz  terbentuk  dari

a/a/a  yang  tidak  menghasilkan  a#-#cz `f  seperti  lafazh  as)y.cz `a  dan

¢s)/a!a/.z. `a  bemakna  yang  paling  berani.   Dikatakan:   sfeczdz.I.g  untuk

orang  pertama,  orang  banyak  dan  untuk  female.  Seorang  penyair
bersenandung:

Mereka ifemale) tegckkan udara dan mereka lenpar hati kant

Dengan mata-mata musuh, dan mereka shadiiq58]

Dikatakan:    F"/¢a»zf»    sAadz.gz.z.,    yakni    sahabat    spesialku.

Dibentuk  fzzsAgr.I.r jika  bermaksud  memuji,  sebagalmana  perkataan

Hubab bin al Mundzir:  a!#a /.wdzaz./#Aaa a/ mwAafafazfr artinya sayalah

sebagai  tcmpat  berlindung,  dan  w&   `ndzaz.gefAaa  a/  m#7ioj7.ab  (dan

tandan tenipat bertopang).582 Demikian disebutkan oleh AI Jauhari.

An-Nthas berkata,583 "Bentuk plural Aczmz.I.in adalah aAz.mmaa '

dan  czAz.mmafuzz.   Ulama  ahli  bahasa  tidak  menyukai  bentuk  plural

dengan timbangan czrz./acz ', sebab lemah.
'-.';f cf :3} f i   "Maka, sekirc[nya kita drpat kembch sekali lagi. "

Lafazh  ;i  berada  pada  kedudukan  rafa`.  Dengan  demikian  artinya

::;SMyLas=]¥ird]Jsg=th:t£]u#:e:ua¥#:keL#my:iTanuhalAusharipadehari
peristiwa  rsaqz.IJaA  saat membai`at Abu Bakar Ash-Shiddiq RA.  ,4/ JadeJw  adalah
kayu yang ditegakkan untuk unta yang berkudis dan pada kayu tersebut unta tersebut
menggosok-gosokkan tubuhnya  menghilangkan rasa gatal pada  anggota tubuhnya.
Artinya,   Anda   telah   menyerahkan   sejumlah   urusan   kepada   saya   dan   saya
melxpunyai  pandangan   dan   ilmu  yang   dengan  keduanya  masalah  diselesaikan
sebagairmna unta berkudis yang menghilangkan rasa gatainya dengan kayu tersebut.
Lafazh aJ /adzJ di-fusAg!.r-kan dengan lnaksud memuji.  Af-Tar/.I.I.a  adalin bantuan
dengan tandan kuma yang menahan kuma dari kejatuhan. Maksudnya dia menriliki
kerabat yang menyokong dan meinbantunya. .4/  `C/deaz.g adalah bentuk fasAgr.I.r dari
lafazh  aJ   `adeag  yang  berarti  pohon  kurma.  Lib.  .4J  .4mtsa/  milik  Ibnu  Salam
hal.102,103, dan fisa# j4/ 'Arczb (entri/.ad2¢/a, ra/.abc), dan j4sA-SlfoI.AAaA (1/134).

583 Lib. /'raG j4J gwr `an (3/185).



adalah  jika  tejadi  kami  kembali  lagi  ke  dunia  maka  kani  akan
beriman  sehingga  kelak  kani  mendapatkan  yang  membantu  kani.
Mereka  berangan-angan  pada  saat  angan-angan  tidck  lagi  berguna.
Mereka  berkata  demikian  setelch  mengetahui  Malaikat  dan  orang-
orang menj.adi sosok pemberi syafa`at.

Jabir   bin   Abdillah   berkata:    Rasulullch   SAW   bersabda,
"Seseorang kelak ahan berhata di surga, `Apa yang dilakuhan Fulan

dengan  sahabatnya di neraka.`  Alchirmya lelaki penduduk surga tadi
terms  memohon  ampunan  kepada  Allah  SWT  bagi  lelakl  penghani
neraha  tersebut,  hingga  ckhirmya  Allah  STVI  mengabulkannya  dan

mengeluarhan  lelaki pendrduk neraha  tadi  dari neraka.  Ketika  dia
telch kehaar dan selarnat, maka orang-orang musyrik berkata, `Maka,
ko[mi  tidak  mempunyal  pemberi  syaf;a'at  seorangpun.  Dan,  tidak

Pulamempunyaltemanyangakrab!."S84

AI  Hasan  berkata,  "Jika  ada  sekelompok  orang  berkumpul

berdzikrullah,  dan  di  dalan  kelompok  tersebut  ada  seorang  hamba

(calon)   penduduk   surga,  maka  Allah   SWT   akan  menjadikannya
pemberi syafa'at disebabkan keberadaan ].ama`ah dzikrullah tersebut.
Sesungguhnya  orang-orang  yang  beriman  saling  memberi  syafa'at
antara   satu   dengan   lairmya,   mereka   adalah   pemberi   sekaligus

penerima syafa' at."

Ka`ab berkata, "Ada dua lelaki yang saling berteman selana di
dunia.  ®ada Hari Kianat) Salah seorang dari keduanya bejalan dan
mendapati sahabatnya tersebut sedang digeret ke dalam neraka, maka,
1elcki  tersebut berkata:  Demi  AIlah,  saya hanya mempunyai  sebuah

kebaikan yang mampu menyelanatkan saya, tetapi, anbillah untukmu
en8kau  akan  selamat  menuntku,  dan  kita  pun  akan  bersama-sama

584 Lib. /'raz7 ,4/ gwr `a# karya An-Nchas (3/185).



berada     dalam    ASAfeaa!b     a/    ,4`ra¢b.     Kemudian    AIlah     SWT

memerintahkankeduanyamasukkedalamsurga."6grGj*±dy'th,`Sc3,3|

i:=:j{ jg;1-i 3£ .ffJ' 6}j © a;€j:  fgrf   'Seszt»ggrfA»}i¢ pada yang
demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  (kehaasaan  Allah),
tetapi   kebanyakan   mereha   tidak   berinan.   Dan,   sesungguhaya
Tuharrmu   benar-benar   Dialch  yang   Maha   Perkasa   lagi   Maha
Pen);a};a!Hg. " Telah dibahas sebelumnya, wa/foamdw/i.//ah

Firman AI]ah :

•pej£©6£f{{£53;f#j63£©##-f@ii5=g

6£f3j±if333±' Lj©,e#=5'ri{i='6©#dy,ifE;;
cia,3iij6S©,Oj=±;f52fiii#`6©aj;i-{;jGy€£

6£©<£:i:ispL>c±[jj€©6jl3€tyla===`$
i€£¥f6±©a±,jjt,.jth>EiL`,'©;i±::s+`:i;gtycj#L±

j6©±,+p.t&'bfisei±'.i:ji£$6©arf3j
GGfL;jj€p'far*3E.E`6©,d;frc±j6£iu'
i±cji<\:;.©£+±:i.fth.tj~,'iLfc;j'ri±<6©iejii
a:`u'i#©a±,3;£fgri6Gtj±*S'th~`sj,6£©a9~O.i

©£jfip.fja,
``Auah SWT berfirman: Kaum Nuh telah mendustalii;an para Rasul.

Ketiha sctudara mereha (Nuh) berkaho kepada mereka, 'Mengapa



kamu tidak bertakwa?. Sesungguhnya aku adalch seorang Rasul
kepercayaan (yang diutus) kepadamu. Maka, bertakwalah kepada

Allah dan taatlah kapadaku. Dan, aku sekali-kali tidak miuta upah
kepadanu alas ajakan-Ofakan itu; upahku tidak lain hanyalah dart
Tuhan semesta alam. Maka, bertakwalah kepada Allah dan taatlah

kepadaku'. Mereka berkarty 'Apakah kami akan beriman
kapadamu, padahal yang mengikuti kamu ialah orangrorang yang

hina?'. Nuh menjowab, 'Bagalmana aku mengetahui apa yang telah
merehakerjakan?.Perhitungan(amalperbuatan)merehatidaklaln

hanyalah kapada Tuhanku, kalau kanu menyadari. Dan, aku
sekali-kali tidak akan mengusir orangrorang yang beriman. Aku

(ini) tidak lain melalnkan pemberi peringatan yang menjelaskan'.
Mereka berkata, 'Sungguh jika kanu tidak (mau) berhenti hal Nuh,

niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang
dirajam'. Nuh berkata, 'Ya Tuhanku, Sesungguhrtya kaumku telah
mendustakan aku; Maka itu, adakanlah suqrfu keputusan antaraku
dar. antara mereka, dan selamatkanlah aku dan , orangcorang yang
mukmin besertaku.' Maka, Kami selamatkan Nuh dan orangcorang

yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudinn
sesudah itu kami tenggelamkan orangcorang yang tinggal

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tande

(kekuasaan AILah), tetapi kebanyakan mereha tidrk beriman. Dan,
sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha

Pe#)7ny¢#g. (Qs. Asy-Syu'araa`  [26] : 105-122)

mend::T=ha:pAIaxnr:Rsa:uT].'„'#m@jn;Pk;:#Sit,"Kd=rH:£ht:Zaauhm
dengan  bentuk  "#dzcI%tzr,  sebab,  maknanya  hadzdzclbaf /.amaa `¢fw



gawmz.  IVcwh  (sekelompok  kaum  Nth  telch  mendustakan).585  Dan,
berkata,   *#.f   ``pow  Rae"/. "    Sebab,  siapa  yang  mendustakan
scorang  Rasul  bemalma  mendustakan  semua  Rasul.  Sebab,  setiap
Rasul  diperintahkan  untuk  mempercayai  semua  Rasul.  Ada  yang
belpendapat, mereka mendustakan kenabian Nut AS, dan masalch ini
telch dibahas sebelumnya dalan surah A| Furqaan.586

'c}2}  -±$3]  .S  gis  .SL  .`Ketika  saudara mereha  (N:uh)  berkata

Aepada  me7ieha, "  yakni  anak  ayah  mereka.  Jadi,  antara  Nut  dan
kaumnya terhadap hubungan nasab dan bukan hubungan agana. Ada

¥,83bb=;ajg:t;±u;¥,8anrf3aiueB=.:#zS.„.#a]*chm:¥,£¥B:;
rasul pun, melainkan dengan bahasa koumnya.vi8] MasaLch ini te\ch
dibahas sebelumnya pada surah A| A`raaf.588

Ada yang berpendapat, itu sebagaimana perkataan orang Arab,
"Wahai  saudara  Bani  Tamin,"  padahal  maksudnya  adalch  salad

seorang dari Bani Tamim tersebut."

Az-Zanakhsyari berkata589,  `Di  antara maknanya termuat di
dalam syair AI Humaasah:

Mereha tidak meminta soudaranya (akhaaham) kedka menganjurkan
mereka

Agar menerima j abatan pengu:rus atas dasar perkatcarmya yang

gamblang

585 Lib. /'rab A/ err `a# karya An-Nulas (3/185).
586 Lih. Tafsir ayat 37 dari surah AI Furqaan.

:::S=.T:#a}::]j34insurahAIA`raaf.
589 Lih. j4/ Krtynya/(3/12o).



6|gL{ i{    "Mengapa fam% fl.daft berfafro?" Yalmi mengapa
kanu  tidak  taat  kapada  Allah  SWT,  malah  menyembah  patung-

pa:wag;   »al,}3!±±.ft  S,I,"Sesungguhnya  aku  adalah  seorang Rasul
ferperca);a   /)/any   dz.wfwsJ   frep¢dczmw. "   Jujur  menyampaikan   yang

sebenanya  dari   Allah   SWT.   'dy,i  "terpercaya,"  di   tengah-tengch
mereka.  Sebenamya mereka telch mengetahui si fat amanah dan jujur
NIin AS  di tengah-tengah kaunnya,  sebagaimana Muhammad SAW
di tengah masyarakat Quraisy;  'fii jar  "Maha,  be7.fa!twa/a% Aepad¢
j4/haft, " berjaga-jagalch  dari  siksa-Nya dengan mentaati-Nya;  ,®L#r5
"...da#   fcz¢f/aft  *epadrAw, "  atas   apa-apa  yang  aku  perintahkan  di

antaranya beriman; ;Jf a 3¥  peji I(i  ``Dcz»,  afa¢ seha/z.-ha/I. /z.doA
minta  upah  kepadanu  atas  ajakan-dyahan  itu."  Yckni,  ark:n  tidck

:1:rfi:atg:Dr:a:,h|=tuij6€jty€L6j«#y°a%;:dr:Ar„/;:";';e#:
alam.,"  BS±j;'ifif\Ssft "M;ka, bertakwalch kapada Allah dan taatlch
kepcldaha. " Diulang sebagai penekanan.

Fiman AIlah SWT,  6j?jYl a=S'j  di  dr,3i  ij6   "Merefa
berkata.   'Apakah   ka:mi   akan   beriman   kepadamu,   padahal  yang
mengikuti kanIA ialah orang-orang yang hina'? . "

Pada potongan ayat ini dibahas dua masalah:

Perf¢mqH Fiman AIlah SWT,  di },3i (36 "Mere*q berhafq,
"Apakah   kami   akam   beriman   kepadamu,"   yalmi   "e"percayal

uca:parm",  'ottH.\  6£:9\S    .`padahal  yang  mengikuti  hamu  ialah
ora„g-or¢#g  }J¢#g  fez.#cz?"  Humf  wa#  berfungsi   sebagai  keadaan

penjelas (faaaJ), dan pada ayat terdapat lafazh J3 yang disembunyikan,
yakhi wa gad afba `aha;  6J?3`tyl berfuk plural dari a/ 4rdza/. Jamck
taksir-nya   a/   araadzz./w.    Bentuk   ta`nits-nya   (female)   or-"de/aa

(j~3;)danbentukpluralnyaar-Rwdzdza/.



An-Nulias59°  berkata,  "Tidck  boleh  menghapus  a/I/ dan  /czm

dari  lafazh  ini  menurut  kebanyakan  ulama  ahli  nahwu  yang  kani
kenal."

Ibnu  Mas`ud  RA,  Adh-Dhahhak,  Ya`qub  AI  Hadhrami,  dan
ulana lainnya membacanya: wa afb¢a `wha cl/ ardza/ww#."59'

An-Nuhas berkata,592 "Bacaan ini bagus, dan wa!« di dalamnya

umumnya diikuti oleh ism dan kata kelja dengan lafazh gczd (J3). Dan,
afbacz `  adalah bentuk  plural  dari  faz) `zm  dan  f¢bz-z- `cf7.  berlaku bentuk

tunggal dan plural. Seorang penyair berkata:

Ia mempunyai pengikut (taba`un), orang-orang sudch taha bahwa

Ia berdasarkan atas hlyan in:usim panas dan hajan musim semi yang
mendekat593

Keberadaan lafazh czzbcza `zffa dalam posisi rafa` dimun8kinkan

sebagai  mz.bfadr `,  dan  6j?3`tyl  adalah khabarnya.  Susunan kalimat
scherram:yal  derni:]han::.  `a  nu'minu  laka  wa  innamaa  atbaa`uka  al

ardzo/zfzf», artinya:  Apakah kami beriman kapadamu sedangkan para

pengikutmu adalah orang-orang yang hina? Akan tetapi dimungkinkan
pula  sebagai  mcz `ffeww/ atas  dfeczmz.r  (kata  ganti  nana)  yang  terdapat

pada firman-Nya, di i.,3i.
Dengan demikian susunan kalimatnya adalah:  cz #w 'mz.73ct /ake

nahrm wa atbaa`uha al ardzaluun f arm`adde minhun, aft:irrya;. Alpal&ch

kami beriman kepadalnu,  sedangkan para penrikutmu adalah orang-
orang yang hina, maka kami akan dinilai sebagai bagian dari mereka.

S9° LTh. |'rab AI Qur`an (31186).
59]   gz.ra `aA   iri  mw/awafz.r  sebagaimana  dijelaskan  di  dalam  rczgrz.A  .4»-IVczs}Jr

hal.152.
S92 Lfli. |'rab AI Qur`an (S/90.
593  Syair  ini  dipergunckan  An-Nuhas  sebagai  dalil  penguat,  Jbz.d,  dan  dia  tidck

menyebutkan nana pemilik syair ini.



Menjadikan  kalimat  ini   indah   adalch   adanya   lafazh   `=6   sebagai

pemisah.   Pembicaraan  tentang  lafazh  a/  ardza/"##   telah  dibahas
secara   mendetail   di   dalan   surah   Huud.594   Kani   menambahkan

penj elasannya di sini berkaitan dengan masalah:

jKed#¢:  Ada  yang  belpendapat,  orang-orang  yang  beriman
kepada Nun AS adalah anak-anaknya laki-1aki dan wanita, menantu-
menantu  wanitanya  dan  cucu-cucunya.  Teljadi  perdebatan  apakah
turut beriman bersama mereka orang-orang selain mereka atau tidak?
Atas   dasar   dua   pandangan   yang   ada   maka   semuanya   (yang
mengikutinya) adalah orang-orang shalih;  £p;£j:it a  Ci<  Jj  j€?'
•.dan selamatkanlah aha dan orang-orang yang mulonin besertaJou. "

Bersama Nut  AS  adalah  para pengikutnya.  Tidak  ada  sedikit  pun
kekufuran  atau  cela  dan  cacat  yang  ada  pada  keimanan  mereka,
Adapun  pengingkaran  orang-orang  kafir  itu  karena  mereka  adalah
orang-orang yang mishin dan hina.

As-Sthaili     berkata,     `Kebanyakan     orang     awam     telch
texpengaruh dengan perkataan-perkataan yang diriwayatkan berkaitan
dengan tafsir surah ini. Bahwa kaum kafir tersebut adalah para pandai
tenon  dan  bekam.  Kalau  benar  mereka  itu  para  pandai  tenun  dan
bekam,   sudan  tentu  mereka  mendapat  kemuliaan  untuk  beriman
kapada  Nuh   AS,   sebagaimana  Bilal   RA   dan   Salman   RA  yang
terhitung   sebagai   yang   mula-mula  memeluk   Islam.   Kedua  jenis

profesi  tersebut  termasuk  yang  banyak  ditekuni  oleh  para  sahabat
Rasulullch SAW, bahkan umumnya mereka adalali orang yang tidck
memiliki harta benda.

Dan, ketunman Nth AS bukanlch berprofesi pandai tenun dan
bekam. Dan tidak ada tuduhan kafir terhadap profesi pandai tenun dan

594 Lib. Tafsir ayat 27 dari surah Hud.



bekan,  walau pun kemudian orang-orang rendah itu a)erbalik arah)
beriman  kapada  orang-orang kafir itu,  hingga kapan  saja tidak  ada
celaan terhadap profesi pandai tenun dan bekan.  Sebab, riwayat ini
bercerita tentang sebentuk sikap kekafiran, kecuali jika kekafiran itu
adalah dalil dan perkataannya sumber rujukan. Pandangan ini adalah
sebentuk   kejahilan   besar.    Dalam   pada   itu   Allah   SWT   telah

memberitahukan   bahwa   tidak   ada   efek   buruk   profesi    dalam
beragana."

Fiman    Allah    SWT,     €J=  isgc.i.c±Cjj6    "IV«A
mekyawab,   "Bagainana  aku  mengetahwi  apa  yang  telah  mereka
*er/.afa#? " I,afazh Kaa#a adalch sebagai tambahan (zaa `z.daft)595, dan
maknanya  adalah:  wa  mac   `z./mz.z.  bz.mac )/a `ma/efzf»,  yaitu  saya tidak

dibebankan  atas  pengetahuan  terhadap  apa  yang  mereka  lakukan,
tetapi,  saya  dibebankan  untuk  menyeru  mereka  kepada  keimanan.
Ukurannya   adalah   keimanan   dan   bukanlah   kekayaan   atau   pun

perusahaan.  Seakan  orang-orang  kafir  itu  berkata,  Hanyalah  orang-
orang  lemah  dan  hina  yang  menjadi  pengikutmu,  dan  mereka  itu
men9harapkan harta dan kehormatan dunia.  Maka, Nuh AS berkata,
Saya tidak mengetahui apa isi batin mereka, saya hanya melihat zhahir
mereka.

Ada yang bexpendapat, maknanya: Saya tidck mengetahui, dan
bahwasanya   Allah   SWT   telah   memberi   mereka   petunjuk   serta
menyesatkan  kalian,  dan  memberi  mereka  arahan  serta  membuat
kalian  salah,  dan  menyapakati  mereka  dan  menentang  kalian;    j>£

;#\2    "Perfaz.f#7Igr#  mereha, "  yakni  amal-amal perbuatan mereka
Lankctmananmereha.,'b±i;i3jJ,6Si±"...tidaklainhanyalahkepada

595  Tidck  ada  |afazh  tambahan  di  dalam  AI  Qur`an,  sebab,   setiap  hurufirya

ditunmkan oleh Zat yang Maha Bijaksana dan Texpuji, akan tetapi setiap huruf yang
diturunkan mengandung hi]rmah yang sering tidak diketahui oleh akal kita.



rwfaa#ha, ke/aw *amw me#};¢drn.. " Dan, jawaban i tidak disebutkan ,

yaA[]ni..   low   sya`arfum   anna   hisaabahun   `alaa   rabbihin   lanma
`afabfetmzftfAefm  bisAa»aa 'z. `z.Az.in  yang artinya:  Jika kalian menyadari

bchwa  hitungan  anal  perbuatan  mereka  sapenuhnya  berada  pada
Tuhan  mereka,  tentu  kamu  sekalian  tidak  akan  mencela  apa  yang
mereka  lakukan.  Bacaan  umumnya  adalch:  fany`e/"zf»  dengan  fcz`

percakapan kapada orang tunggal kedua yaitu orang-orang kafir dan
makna ini chahir sekali.

mnu    Abi     Ablah    dan    Muhammad    bin    As-Sumaiqa`
membacanya:  /a# yas);`cirww#j96  dengan yc! `  seakan  itu  berita  akan

kekafiran mereka dan karena tidak berbicara dengan mereka, seperti
fiman-Nya,  rr> 3±:#:3  ¢lEj'f + ;:rr3i Tj£ "Schz.»gga apabz./a ham
berada  di  dalam  bahtera,  dan  meluncurlah  bahiera  itu membowa
orang-orangyangadadidalamnya.''Sm

Diriwayatkan,   seseorang   bertanya   kapada   Sufyan   tentang

seorang  wanita  muslimah  yang  berzina  dan  kemudian  membunuh
bayinya,     apakah     mutlak    bagivya     neraka?     Sufyan     berkata,
-;g;}=f;I.'®±;iisj;Ssi}..Perhitunganmerehatidaklainhanyalah

kepada Tuhanku, kalou kamu menyadrri. "
'ctsgr^(A  ,>2)L>T}L~T:6 "Dan, aha sehali-kali tidak akan mengusir

o7iaHg-or4#g yang berz.ma#. " Yalmi, dikarenakan rendahnya keadaan
mereka dan pekeljaan mereka. Seakan kaum kafir dari kaum nabi Null
itu  meminta  agar  orang-orang  miskin jangan  diberi  bagian  dalam
urusan ini, sebagaimana kaum Quraisy meminta hal demikian kepada
Rasulullah SAW.; 'J;  39?  t€} ti 6L " .4fu  ri.#I) fida* /a].# me/al.#fa#

pemberl. perz.#grfc[# )J¢#g menje/asfacz#. " Yakni:  Sesungguhnya Allah

596 giro `aA ini disebutkan lbnu Athiyah di dalam A/ M«Aarmr .4/ Wa/.Zz (12/71),

da?„A€¥:syy:#ioi:?21rftfAAJgadz.r(47i55).



SWT tidak mengutusku khusus kapada orang-orang kaya selain orang-
orang miskin, akan tetapi, saya adalah Rasulullah yang menyampaikan
kepada kalian semua yang  diperintahkan kepadcku.  Siapa yang taat
kepadcku, maka pertolongan Allah SWT bersamanya, walau pun dia
miskin.

Firman Allah SWT,  i:£i'. ~AL:  i [j  $6   "Merefa berhafcz,
'Sunggwh  jiha  kamu  tidak  (mow)  berhenli  hat  Nwh',"   yakni  hart

men8hina tuhan-tuhan kani dan merendahkan agama kami;   a 'Jfifa'
<j¢±2;::;fi\ "niscaya  benar-berar  kanu  akan  termasck  orang-orang

);azzg  dz.ra/.am,"  yakni  dilempari  dengan  bebatuan,  demikian  yang
dinyatakan  Qatadal.  Ibnu  Abbas  RA  dan  Muqatil  berkata,  "Kamu
akan termasuk orang-orang yang terkena target bunuh. "

Ats-Tsumali berkata,  "Setiap  lafazh mar/.w#ml.I.#  di  dalam Al

:urfanan:-%F¥-y:4±:d3lchdy-Y.:#bm¥?dr:e;:,::„:,.;md:Lan"zsscTy:
kem#  aha"  faira/.o7%."598  Yakni,  saya akan mencela kamu.  Ada yang

bexpendapat,   G}{j;I;I:i.i    ;c   artinya   a/   map;fz/"mz.I.7z,   yang   dicaci
maki.599   Demikian   yang   dikatakan   As-Suddi.   Makna   demikian

diriwayatkan pula dari Abu Daud.

iejll£G€L;jj€p'#filL'E;`6©,a;#t£}::i;u'j6"
Nwh berkata, `Ya Tuhanku, Sesungguhaya koumku telch mendustakan
aha;   Maha  itu,  adakanlch  suatu  keputusan  antarcku  dan  antara
mereha,   dan  selamatkanlah   aha   dan   orang-orang  yang  mulcmin
beserfczha. " Nun AS berkata demikian karena putus harapan manpu
membawa   mereka   kapada   keimanan.   4/  Fczffe   adalch   a!/  JJwha,

kaputusan hukun;

:% QLsri¥¥r£±:I;:r6kataan  ini  dalam  Tafsur  AI  Mawardi  (3/180),  dan  "
Muharrar AI Wdyiz (12nL), dan Fath AI Qadir (4/1SS).



±Sfff) +f ub,'::1 :;;9':SSh    "Maka, Kami selamatkan Nuh
dan   orang-orang  yang   besertanya   di   dalam   kapal  yang  penuh
mwafa!73. "   4/  /I/fa¢    adalah   a!s-scz¢z.#cz%,    kapal    dan   telah   dibahas

sebelumnya.  ,®Li£-i  artinya a/ m¢m/ww ',  yang penuh.600 ,4ry-s);a%7®w

adalah penuhnya kapal dengan manusia, hewan-hewan dan lain-lain.

Lafazh  a/ /w/ha  tidak menerima fa! '#z.I.ts,  sebab,  cz/ /w/few  itu  satu  dan

tidak     banyak.      ;±:5Q-t3=J ti|;:<\:f`   "Kem«dz.&»     seLJ«dczA     z.fw     Kamz.

tenggelamhan   orang-orang   yang.  tinggal. "   Yalwi   sctctah  Karhi
menyelamatkan    Nuh    AS    beserta    orang-orang    yang    beriman
bersamanya;    iz|'tj€j' a€u' 6# © a±,3L4f±gf6l= Cj '€S'th,`S c3; 6£
'±±y\ "Sesungguhnya pada yang denikian itu benar-benar terdapat

tanda  (kehaasaan  Allah),  tetapi  kebanyakan mereha  tidak beriman.
Dan, sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha
Penyayang.„

Firman Allah:

3G~j£©6jifyi,'3fiij#j63!©a£#{56€fr
ij±£i;,.,rfe*£±£i~[j©~®j:i;fj'fi{i#`6©ajfF;

©6L#`i;\:G3&>6J±i©ajfj.t;±Gy€£6ij
i¥gLji#.#+sjj©£„'Life*±±'itzf„'+=+<p'
J#i©6;i=:£3T#i~c±ii#fj©±L;±ijriii%`6©

£3{<\'j;.{x¢3£i~ji©¢eL#5E£3©ie';£<L>

6°°Lih.M¢'a!#z..4/gwr`o#karyaAn-Nuhas(5/91),danAJKcrs};g);a/(3/121).



5£©±LeS.t633i#j;iif3rESfij:$6©rf;
i±£;±±z|:~tr:j3#©a>fa,£f[j©a,;<v-t#f£Tri

©ie2>€;gri6gi[j±±S'th,`5ci
©'f±jfj£.i#jl€u,?,b,

«Kanm 'Aad tetoh mendustakan Para rasuL Keti:ka soudara mereka

Huud berkata kapada mereka, ` Mengapa kotmu tidak bertakwa?.
Sesungguhnya aha adalah seorang Rasul kepercayaan (yang

diutus) kepadamu. Maha, bertakwalah kepada AIlah dan taatlch
kepadaku. Dan, sekali-kali aku tidck mirtta upah kepalamu atas

Ofakan itu; upahku tidak lain ha[nyalah dart Tuhan semesta alam.
Apakal. kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan

untuk bermaln-main. Dan, kamu membuat benteng-bertteng dengan
maksud supaya kamu kekal (di dunia)?. Dan, apabila kctmu

menyiksa, maha kamu menyiksa sebagal orang- orang kejo[m dan
bengis. Maka, bertakwalah kepeda AIlah dan taatlch kepadrku.
Dan, bertakwalch kepade AIlah yarlg telah menganugerahkan

kepadamu apa yang kamu ketahuL Dia telah menganugerahkan
kepadanu binatang-binatang ternak, dan anak-anak. Dan, kebun-
kebun dan mata odd. Sesungguhnya aku takut kanu akan ditimpa
adzab hart yang besar.. Mereka menjowab, `Adalah suna saja bagi
kami, apakah kanu memberi nasehat atou tidak memberi nasehat.

(agana kuni) Ini tidak lain ho[nyalch adat kebiasaan orang dahulu.
Dan, kami sekali-kali tidak akan diazab.' Maka, mereka

mendustakan Huud, lalu Kani bimasakan mereka. Sesungguhnya

pada yang dem{hian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan
Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan,



sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha
Penyny¢#g." (Qs. Asy-Syu'araa` [26] : 123-140)

Fiman  Allah   SWT,   a£J{  56  i:g "Ka%m   'J4ad  feJafr
me»dasfaha»  Ptzra  ras«/. "  Dengan  fa'#z.z.ts  bermakna  kabilah  dan

jamaah,    dan   makna   pendustaan   mereka   terhadap   para   Rasul

:,¥.at¥#§£jt;egd]::¥.i;r£'£??`;Eyaa'tt;i:`#£j:¢r`£i±

kepada mereka. "Mengapa kanu tidck bertakwa?. Sesungguhnya aku
adalah seorang Rasul kepercayaan  (yang diutus)  kepadamu.  Maka,
bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan, sekali-kali aku
tidak  minta  upch  kepadeanu  atas  ajakan  itu;   xpchku  tidak  lain
faa7®);a/a4  dczr].  rwfecz#  semesfa  c!/am. " Menjelaskan makna,  dan telah

dibahas sebel-ya.

Fiman Allah SWT,  6|£= `€\: e¥ &> 6L#i  ``4pahaA ham%
mendirikan  pada  tiap-tiap  tanch  tinggi  bangunan  untuk  bermain-
maz.»." .4r-Jtz.z. `  adalah  segala  sesuatu  yang  lebih  tinggi  dari  bumi,601

menurut salah satu pendapat dari Ibnu Abbas RA dan lainnya. Bentuk

plurainya  rz.z. `czA.  Dan:  faczm  rz.z. `ef  ardAz.fa¢  artinya  berapa  tinggi  tanah

kamu? Qatadch berkata,  "4r-Jtz.z. ` adalah afA-7%arz.z.g,   yaitu ja|an.'rd°2

Perkataan ini milik Adh-Dhahhak, AI Kalbi, Muqatil  dan As-Suddi.

6°]  Atsar  dari  Ibnu  Abbas  disebutlran  Ath-Thatari  di  dalam  /amz.' .4/  Ba}ian

(19/58),  dan An-Nuhas  di dalam Wa'anz. .4/ gefr`a» (5/92), dan AI Mawardi dalam
fafifquAy:a(:/i§:!innAth.Thabaridida|am/amiwBayan(19/58),danAn-Nulas

di dalam Ma 'anz. ,4/ gf.r `a# (5/92), dan AI Mawardi dalam tafsimya (3/180).



Demikian   pula   yang   dikatakan   lbnu   Abbas   RA.   Di   antaranya

Perkataan AI Musayyab bin Alas:6°3

Fatamorgana menaikkan dan menunLmhamnya

Jalan (ar-rii ') berkilat seahan dia bdyu yang putth6°4

Jalan    diibaratkan    dengan    baju    yang    putih.    An-Nwhas
berkata6°5: Terkenal di dalam bahasa, disebut untuk sesuatu yang lebih

tinggi dengan tanah ar-rz.z. `dan juga jalan. Scorang penyair berkata:

Kulit sandal bulu bunmg bersinar di atas jalan-jalan (rii`ah)

Kunpulan malannya pada bulunya berkiap~kilap6°6

Ammarah berkata, "4r-Rz.I. ` adalah a/ /abc/, 607 gunung. Bentuk
tunggalnya rz.I. `aA dan bentuk pluralnya rz.);¢a `." Mujahid berkata, "4r-

Rz.I. `  adalah jalan  lebar di  antara dua  gunung.608  Dari  Mujahid juga,
"4r-Rz.z. `  adalah  jalan  kecil  menu].u  bukit."  Darinya  juga,  "47.-I?z.I. `

adalah   pemandangan."   Ihimah   dan   Muqatil   berkata,   `Mereka
menjadikan  bintang-bintang  sebagai  penunjuk  jalan,  jika  mereka
mengadakan pelj alanan j auh. Lalu, mereka membangun rambu-rambu

603 AI Musayyab bin Alas adalah seorang jahiliah yang wafat sebelum memeluk

Islam. AI Musayyab adalah di antara penyalr kelolxpok Bakar bin Wa'il, dan paman
bagi A`sya Qais. A`sya Qais ini adalah periwayat syair-syainya. Nana sebenamya
adalah Zuhair bin Alas. Diset>ut AI Musayyab disebabkan syaimya yang berbunyi:

Sungguh jalanmu adalah agar maninu jangan kembali
Berlinpah-limpah, maka katahanlah kepade yang merlgalir (al Musayyab)

melekatlah
6°4 Syair ini dipergunakan sebagal dalil penguat oleh AI Mawardi dalam tafsinya

(3/181), dan mnu Athiyah di dalam ,4/ MzfAarrar f4/ Wra/.Zz (12/72). .4s-SaA/«  adalah
ats_-_Saub al abyadh, ba.fu pndh.

605 Lib. "a'an|. AJ gwr `az (5/92).
6°6 Syair mi|ik DzurTammah, terdapat di dalam Dz.z.wan-nya hal.400. Ath-Thabari

menjadikarmya dalil penguat di dalam /amz" .4/ Ba)lan (19/58), dan Abu Ubaldah di
dalam Ma/.az ]4/ gtfr`a» (2/88), dan AI Mawardi dalam tafsimya (3/181), dan Asy-
Sy£#£:£d#e]b=ckFffAfi£:d:rJ4£i5£.tafsimya(3/181).

608 Al Mawardi (Jbl.d).



panjang di jalan agar bisa menjadi petunjuk. Pengertian ini dipahani
dari  firman-Nya,  `i±`:  yalmi alanat." Dari Mujahid,  "4r-Rz.z. ` adalah

bangunan  runah  burung  merpati.cog  Dalilnya  adalah  lafazh   6|S=

yalmi to/ `abzfzf», bennain-main. Yalmi: Kanu membangun pada setiap
tempat yang tinggi alamat dan tanda dan dengannya kanu bemain-
main, dengan makna bangunan dan rumah burung melpati."

Ada   yang   belpendapat,   fa`6ats«wn   dikatakan   bagi   yang
melintas  di jalan,  yakni:  Kanu  membangun  bangunan  pada  setiap
tempat yang tinggi agar bisa melihat orang-orang yang melintas dan
mengqjek mereka."

AI Kalbi berkata,  "Bemaln-main mengambil  1/10 dari harta

orang-orang  yang  melintas  disitu."  Demikian  disebutkan  oleh  AI
Mawardi.6lo

Ibnu AI Arabi bckata, "4r-Rz.I. ` adalch asA-Sfaa«ma `aA, biara.

j4r-Ra}yz. ` adalah sarang burung melpati yang terdapat di padang pasir.
[4r-Ra)ryz. ` adalah juga bukit yang tingS. [4r-Ra}yz. ` mempunyai  dua

bahasa  gz.ra`aA,  dengan  rcz'  kasrah  dan /¢fAaA.  Bentuk  plurainya

ary¢a` . Demikian disebutkan oleh Ats-Tsa` labi.

Finan  Allah  SWT,   i\=: a)A+±=+<D'   "Da»,  ham%  memb%af
benfeng-benfeng"  yalmi  tempat  tinggal  -  tempat  tinggal.  Demikian

yang    dikatakan   AI   Kalbi.    Ada   yang   belpendapat,    AasAffzf»a»
mus)Ja)a;adrA, benteng-benteng yang kokoh. Demikian yang dikatakan
Ibnu Abbas RA dan Mujahid.

Ada  yang  berpendapat,  maknanya  adalah  istana-istana  yang
kokoh.6't  Begitu  pula  yang  dikatakan  oleh  Mujahid.  Juga,  darinya:

6°9 Atsar dari Mujahid disebutkan An-Nuhas di dalan Ma'a»z. 4/ g«r`a» (5/92),

dan Ath-Thbari di dalani /amz.' A7 Bq}ian ( 19/59).
61°Lin.TafsirAIMawardi(3/181).



Maknanya  adalch  sarang-sarang  burung  melpati.6]2  Demikian  pula

yang dikatakan As-Suddi.

Menurut saya  (AI Qurthubi):  Pendapat dimaksud mustahil
datang dari Mujahid.  Sebab,  sebelumnya dinukilkan darinya tentang
makna  ar-Rz.z. `  yaitu  bangunan-bangunan  burung  merpati,   artinya

teljadi  pengulangan  kalinat.   Qatadal  berkata,  "Maknanya  adalah

payau  air  di  bawah  bumi".613  Demikian  pula  yang  dinyatckan  Az-
Zujaj,  yang  menurutnya  wadah-wadah  (7»asAacz7„. )  pengumpul  air.
Bentuk   tunggalnya   mzrsAna`aA,   dan   z»asA»a `zt7z.    Makna   senada

terdapat di dalam perkataan Labid:

Kant pu:in usang, dan tidak dengan bintang-bintang yang nyala

Tersisalah gunung, setelah kant, dan wadah-wadch air6]4

AI   Jauhari   berkata,   t4/   MzrsA»a`aA   sama   dengan   danau,

terkumpul  di  dalamnya  air hujan.  Abu Ubaldah  berkata6t5,  "Setiap
bangunan disebut masA7!cz `aA," demikian dikisahkan AI Maldawi.

I Abdurrazzaq berkata, "4/ A4dsAaa7€z-` menurut pandangan kami

dengan bahasa Yanan adalah istana yang melampaui batas.      pei'
'o;:3±  `.dengan maksud semoga kanu kekal (di dunia)? " yalm: irgAI

menj adi kekal.

Ada     yang     belpendapat,     /a`aJ/a     isfz/7±¢am     bermalma

pemburukan, yaitu "mafac apahaA" a;'Ja:i ? Saperti jika Anda berkata,

6']  j4tsar  disebutkan  Ath-Thchari  di  dalan  Jaml.'  .4/  Bayan  (19/59),  dan  AI

Mawardi dalam  tafsimya (3/181).
612 Ibid.
613 Atsar dari qatadah, fez.d.
6L4 Syair ini menjadi dalil penguat AI Mawardi dalam  tafsimya (3/181), dan Asy-

Syaukani   di   dalam  Fa£4   ,4/   gadz.r   (4/156),   dan   terdapat   di   dalani  .4J-£isa!#
teE*#„#kj„gltr`a„t2,88,.



fo `a/haha fnyf"m«»z. yaitu apckah Anda mencelaku? Makna demikian
diriwayatkan dari Ibnu Zaid.

AI  Fara`6]6  berkata,  "Agar  kanm  menjadi  kekal  dan  tidck

memikirkan mati."

Ibnu  Abbas  RA  dan  Qatadah berkata,  "Seckan-akan  en8kau

menjadi  kekal  dan  abadi  di  dalam  dunia."  Pada  beberapa  qz.ra`aA

berbunyi:  ha 'a##4ham  fw4foa/Jadww#  (seakan-akan  en8kau  dijadikan

abadi),  demikian  disebutkan  An-Nulas.6]7  Qatadah  meriwayatkan:
Pada beberapa gz.ra `aA berbunyi:  fro 'a##afaim k#aa/I.dwwH6" (seakan-

akan en8kau abadi).

Firman Allah SWT, 'dr,g ;£jj£ ,£ii;  \Sjj  "D" oprbz./a
kamu menyiksa,  mcka kanu menyiksa sebagal  orang-  orang kyan
da7t  be#gis. " j4/ Bczfdsyw  adalch menyergap  dan menganbil  dengan

kejam.  Kata  bentukannya:  bclffeasya  bz.fat.,  );abfrfeus);ct,   dan }iabffaus);c¢

bathsyan.,danbaathasyahubedalfmashdar[ryamubaathasyatan.6]9

Ibnu Abbas dan Mujahid berkata, "4/ B¢ffuy!i adalch sebentuk
kelaliman membunuh dengan pedang dan memukul dengan canbuk.
Maknanya,   Anda  melakukan   yang  demikian  dengan  kezhaliman.
Mujahid  juga   berkata,   "Itu   adalah   pemukulan   dengan   cemeti."
Demikianlah yang diriwayatkan dari Malik bin Anas dari Nafi`, dari
IbnuUmarsebagalmanayangdisebutkanlbnuArabi.620

6]6Lih.A4a'a#z.,4/gwr`aHkaryanya(2/281).
6" Lth. I'rab AI Qur`an (S193).
6t8  gz.ra `afe  ini  dibawa  kepada  makna  penafsiramya  dan  bukan  jenis  sebuah

gz.ra `aA,  ¢ika  benar)  maka  tergolong  jenis  g!.ra`a4  aneh  (a);aadr),  sebagaimana
disehaflcan di dalam Hasyiah AI Jamal `ala AI Jalalain (3128]).

6'9 Lib. Asfe.sAz.faAati, kaya AI Jauhari (3/996).
6Z° Lib. Ahkam AI Qur`an  (311437).



Ada yang berpendapat, maknanya adalch membunuh dengan

pedang tanpa hak, demikian dikisahkan oleh Yalya bin Salaam.

AI  Kalbi  dan AI Hasan berkata,  "Membunuh karena anarali
tanpa  memastikan   objek   yang   dibunuh."   Semuanya   ini   kembali
kepada pendapat Ibnu Abbas RA.

Ada yang mengatakan, "Malmanya adalal membalas dendani
dengan sengaja dan salch tanpa maaf dan penundaan."

Ibnu  AI  Arabi  berkata,  `Tenguat  pemyataan  Imam  Malik

:ial-,TLg.TL£#!¥rTigug#:a.fijifftlf-#;#jf`¥
iff f l\ a; fprf£ 'bS  .`Maha tathal; Musa 7;endck memegang dengan
keras orang yang merrfadi musuh kedranya, in:usuhnya berkata, `Hai
Musa, Apakah kamu berrnaksud hemdak menbunuhku, sebagainana
kamu   kemarin   telch   membunuh   seorang   man:usia?   kamu   tidak
bermaksud melainkan hendak mertyadi orang yang berbuat sewenang-
we»ang dz.  7Iegerz.  /z.»z)'.'rd2]  Bchwa Musa  AS  belum  men8hunuskan

pedangnya kapadanya, dan tidck menusuknya dengan tombak. Musa
AS hanya meninjunya dan jatuh mati.  Dengan demikian J4/ BafAp;zf
dilakukan dengan tangan.  Mnimal meninju dan mendorong. Makna
dekatnya  dengan  cambuk  dan  kayu,  lalu  besi.   Semua  itu  tercela
kecuali jika demi kebenaran. Ayat dimaksud diturunkan sebagal berita
atas  apa  yang  dilakukan  ummat  terdahulu,  dan nasihat  Allah  SWT
kepada kita agar menghindari perbuatan tercela demikian.

Menumt   saya   (AI   Qurthubi),   "Si fat   bunk   hi   telch
mengakar  pada  setiap  orang  dari  ummatmu.  Terutana  apa  yang
berlaku  di  Mesir  semenjak  dipimpin  oleh  AI  Bahriyah.  Penguasa
zhalin ini mencambuki setiap orang dengan kayu dan cemeti tanpa

621 Qs. AI Qashash [28]:  19.



hak.  Rasulullch  SAW telch mengabarkan bchwa yang demikian itu
akan teljadi, sebagaimana yang terdapat di dalan S»aAz.A A4els/I.in dari

Abu Hurairali, dia beckata: Rasulu]lal SAW bersabda,

jj', +I,;tr ig i;== ij .,=Jf iJ' ?a, Jif * ,olz*
•c,giv  .I,all  '-u:j\> .c,iL\r :iL3  .:,\£i  L{,  '®,'jL;

3i2t;:  $3  ifuo,  :j±:+;:  i  3i;\].,  ,`=±j,  ,1;:,,fir
®,,,,trJtJ

•,,jiJ ,ir 3in * i=Jj` G±J .o!J `#J
"Iha kelompok penduluk neraka, aha belum pernah melihat

kedunnya,   ®ertama)   sekelompok   orang   yang   memegang
cambwh saperti ekor seeker sapi, mereka mencambuki orang-
orang    dengan    cemetinya.    (Kedra),    para   wanita   yang
mengenckan  pahaian  tetapi  sebenarmya  telanjang,  berjalan
lenggak-lenggok.  kepala-kepala  mereha  seahan  punuk  unto

yang bergoyang. Mereka tidak akan masuk surga dan bahkan
tidak  ckan  menctum  bounya  surga,  padahal  wangi  surga
terctundarijarakkyouhansekiandansekian.'Ofm

hoam  Abu  Daud  meriwayatkan  dari  hadits  Ibnu  Umar,  dia
berkata: S aya mendengar Rasulullch SAW bersabda,

+J€J  iJ3i; fe;3 7fa.i  LL€03i +€iii3
•*-3j;,J±}€uii±jf;dy

622  |R.   Imam  Muslin  da|am  pembahasan  tentang  Pakaian  dan  Kecantikap

(3/1680), jug 4/2192) dan pembahasan tentang Surga dan Sifat-sifat Nikmat Surga.



•`Jiha kalian berjual belt dengan sistem jual belt `inah,623  dan

kalian  suha  mencanbuki  orang,  dan  kalian  lebih  suha  di
kebun-kebun kalian dari bdyuang di jalan Allah, maha Allah
SWT  clan  menghinakan  halian,  dan  tidak  akan  membuang
kehinaan  tersebut  sehingga  kalian  kembali  kepada  agama
kalian.»624
'LbD,f±  "Sebagai   orang-orang   kejam   dan   bengis."   Yalkiri

gczfftza/z.z.»,  para pembunuh.  4/ /az)bczar bermakna membunuh  tanpa
hak.DemikianjugaFirmanAllahSWT,ci3fY.fjj€6|3€oi~Y€±tj±o£
"Karm  tidak  be:rmaksud  melainkan  hendak  menjadi   orang  yang

berbuat    sewenang-wenang    di    negeri    (ini).'rfe2S    De:][][`:|kiar\   ya|\g

dinyatakan AI Harawi.

Aria, yang bexpendapat,  al  Jabbaar  adalah al  Mutasallith  al
`4afAz., penguasa yang sombong dan sewenang-wenang. Di antaranya

Fiman  Allah  SWT,  3\=;  r£:   €i   ~[j  "Dan,  hamq  seha„  ha/I.
bukanlah  seorang  pemaksa  terhadap  mereka.'£®6  Yal!mi  pcHELgprasal

yang sewenang-wenang.

Fiman  Allah  SWT,  ±j:i;ij  'rii   i#6 "Maha,  berfafroa/aA
kepadq  Allah. clap  taatlah  kapadaha. "  Tctah  dibalELas  schehaITrya..,
'o!}f:C.>33S^~Csfi.\!S16.`Dan,bertakwalahkapadaAllahyangt;lah

menganugerahkan kapadamu  apa yang kanu kctchui." Yalmi, dwi
kebaikan-kebaikan,  dan  kemudian  ditafsirkan  dengan  firman-Nya,

623   ]ua|  be|i  dengan  system  ,4/   `J!."aA  adalah  seseorang  menjual  komoditas

barangnya kapada orang lain dengan harga yang diketahui, lalu membelinya kelhoali
dari orang tersebut dengan harga yang lebin rendah dari ketika dia nenjualnya. Lil.
4"6-2#¥aA4b(u3/3::a3d3i4iiampembahasantentang]ualBell,bab:haditsno.54,dan

Imam Ahmad di dalam ,4/ Musnad (2/84).

:::8::8LQf#h4!:8]:ig.



9;i;i  S=± © ':±   ;±h> 53S}  .`Dia telah menganugerahhan
kepadamu  binatang-binatang  ternak,  dan  anak-anak.  Dan,  kebun-
kebw#  d¢#  mafa  az.r. " Yakni,  menundukkan untck kalian  semua itu
dan  dengan  demikian berbuat baik  secara berlebihan kapada kalian
dengan  nikmat-nikmat  tersebut.  Dengan  demikian,  pantaslah  kalian
menyembah-Nya  bersyukur  kapada-Nya   dan  jangan  mengingkari

perintah-perintah-Nya;±;;,p".<\`j;.{geej6:i~j£"Ses«»ggwAnya
aku takut hamu akan ditimpa adzab hari yang besar. " ]rka.ka.hankefi:I
kepada-Nya dan membandel dengan kekafiran kalian tersebut.

a!±S-t ;;; g= ;` ;i i£:`3i ~e? #J: $6  "MereAq me»/.awab,
'Adalah  scrma  saja  bagi  ka:mi,  apckah ka:mu memberi  nasehat  atou

fz.dczfa membe7`z.  #asefeczf '. "  Semua itu menurut  kami  sama  saja.  Kami

tidck  mendengar  darimu  dan  tidak  mengingkari  perkataarmmu.  AI
Abbas  meriwayatkan  dari  Abu  Amni  dan  Bisyr  dari  AI  Kisa`i:
czwo `az%fa dengan memasukkan (idgfoclam) zfa¢ `627 ke dalan huruf f¢ `,

dan pendapat ini jauh dari kebenaran.  Sebab, huruf zfa¢ ` adalah huruf

I.£fabczag  (suara yang keluar dari mulut dengan cara meletakkan lidah

yang menentang langit-1angit atas), dan huruf I.fAbczczg di-I.dgfeclam-kan
dengan huruf yang makhrajnya semisal dengannya atau mendekati.

':rf;Sf i\ '$  4\2`\'i± -ch,  "Ini ti,dak lain hanyalah adat kebiasaan

o7-a#g dcz%w/cc. " Yakni agama mereka628, demikian yang diriwayatkan

dari Ibnu Abbas RA dan ulama laimya.

AI Farra` berkata,629 "Kebiasaan orang-orang terdchulu." Ibnu

Katsir, Abu Amru, dan AI Kisa`i membacanya demikian, "4%a/g" a/

:::£fz;r;r`adfean#j:eA:#gdixps::uAth¥nyE#£:]arandiAi##%a:;:(¥7{';Z2():2/73).
629 Lth. Ma'ani AI Qur`an (21281).

311,



¢wwfl/I.I.7®"630   ulama   laimya   membacanya,   "4fo#/wqw".   AI   Harawi

berkata, "Fiman Allah SWT,  a~;<Y.i :i;  f£Tfe ;i  yakni kebohongan
dan kedustaan mereka.  Siapa yang membacanya: 4¢w/ctgw a/ crwwcz/I.z.#

maka  maknanya   adalah   kebiasaan  mereka.   Orang  Arab   berkata,
haddatsanaa  fulaanun  biahaaditsa   al  khalqi,   sesonalng berc,e;ir+a
kepada kami dengan kisah-kisah a/ fafocz/gz. yakni kisah-kisah khurafat

dan  dibuat-buat.   Ibnu  AI  Arabi  berkata,  "J4/  Kfow/#gw  bisa  berarti

agama, tabiat, dan kehormatan."

An-Nuhas  berkata,631  "a,j<Y-i  £{£  menumt  AI  Falfa`  adalah
kebiasaan orang-orang terdahulu." Muhairmiad bin AI Walid bercerita
kapada kami,  dari  Muhammad bin Yazid,  dia berkata,  "a,;<Y-i  ;i;
adalah pemahaman mereka dan apa-apa yang membuat urusan mereka
berlaku.

Abu   Ja`far632   berkata,   "Kedua  perkataan  ini   mengandung
makna yang berdekatan."  Makna  senada dipahami  dari  sabda Nabi
SAW,

ife i#f L€i=:i fe3ioi rfei
"Orang-orang beriman yang paling sempu:rna adalch mereka

yang paling balk ath|aknya..T6b3

63° gz.ra `afe ini adalah qz.ra `aA sad 'z)a;aft yang mwfawaaft.r setatusnya sebagairmna

di dalam rcrgrz.b .4#-Ivinyr, hal.  152, dan +4J /7na ` (2/716).
63`Lih./'rHb.4/gwr`a#karyaAn-Nuhas(3/186).
632 Ibid.
633   Disebutkan As-Suyuthi  di dalam /am].' ,4/ Kab!.r (dari riwayat Abdunazzaq,

dan AI Hakim di dalam A/ K##cz,  dan Adh-Dhiya' di dalam 4/ M#ktifar dari Anas,
dan dari riwayat Ahmad, Ad-Darimi, Ibnu Hibban, AI Baihaqi, AI Hakim, dan Abu
Daud dari Abu Hurairah,  dan AI Bazzar dari Jabir,  dan Ath-Thabrani di dalam A/
j4zfs¢fA    dan    di    4/   Ka!bz.r,    dan    AI    Khara'ithi    dari    Ulrm.    AI    Khara'ithi
meriwayatkannya juga  dari  beberapa jalur  riwayat.  Lih.  /amz.` ,4/ Kab!.r  (1/1265,
1266).



Yakni,   sebaik-baik  pemahaman   dan  tradisi   yang  padanya

segala urusannya berlaku dalam mentaati Allah SWT. Seseorang yang

disebut  beralchlak  mulia  tidak  boleh  berbuat  dosa  yang  berlebihan.

Dan, tidck clan disebut beriman sempuma apabila alchlaknya bunk
walau bukan pendosa.

Abu   Ja`far   berkata,634   "Diriwayatkan   kapada   kani   dari

Muhanmad bin Yazid bahwa makna  a,;<Yl fji adalah kedustaan dan
kebohongan  mereka,"  tetapi  Abu  Ja`far  'cenderung  kapad.a  gz.ra `aA

yang pertama. Sebab, di dalamnya terkandung pujian terhadap bapak-
bapck    mereka,    dan    umumnya    ayat-ayat    AI    Qur`an    banyak
menyebutkan pujian-pujian mereka terhadap bapak-bapak mereka j ika
menyebutkan  tentang  si fat-si fat  orang-orang  musyrik  tersebut.  Dan,
fiman-Nya,  ,3£i  Tjf  f£~6l:  ~lrj=j  6£  "Seszt#ggrA»);a hamz. me»dapafz.
bapck- bapak kami menganut suatu agama. rd35

Sementara    Abu    Qilabah,    bahwasanya    dia    membacanya
demikian: frfaw/gw,636 dengan kfea! ` d%cl"7#clfo dan /cz7" swfai# peringanan

dari  4few/ctg#.  Bacaan ini  diriwayatkan Ibnu Jubair dari para schabat

Nafi` dari Nafi`.

Ada  yang  mengatakan,  "Bahwa  makna   ao,j<tyl   €ii   adalah
agama  orang-orang  terdahulu.  Makna  senada dipthami  dari  firman-

trya.`SjsS€J;SS:`Makapere]F:.Penar-benarmerubahnya."en
Yakni  agama  Allah.  Dan,   a!,j€Yl   :;i  adalch  tradisi  orang-orang
terdahulu: Hidup lalu mati dan tidak ada kebangkitan."

Ada  yang  mengatakan,  "Apa  yang  diin8kari  dari  perbuatan
kani ini dari mendirikan bangunan dan berbuat zhalim, itu hanyalah

634 Lib. /'ra6 A/ gwr `an kaya An-Nuhas (3/187).
635 Qs. Az-Zukhmf [43]: 23.

:::8:ra;;::N::;agr[¥]a:y]ag;;nmnuAthiyahdldalarnA/MWAa"rA/Wa/If(12/73).



tradisi  orang-orang  sebelum  kani  ,  dan  kani  hanyalah  mengikuti
"cede.':Sf5i.>':S€9`Dan,kanisehali-kalitidakakandndzaU,atas
apa yang kani lakukan."

Ada yang mengatakan, "Artinya adalah bentuk jasmani orang-
orang terdahulu, yalmi kami tidaklch diciptakan kecuali sebagaimana

penciptaan  orang-orang terdchulu, mereka diciptakan  sebelum kami
lalu  mati,  dan  mereka  tidak  mendapatkan  siksa  sebagaimana  yang
kami takutkan.  F2fffi-br :;3#  ""aha, mereha me»dasf8ha» J7wwd,
/a/# Kamz. bz.»aschfz7z mereha, " yalmi dengan angin yang berhembus

kencang  pada  malam  gelap  gulita,  dan  akan  dijelaskan  nanti  pada
Surah AI Haaqah.638

in2}£ Jg 6fcj 'i±S' &l,`S  e i!  "Scow»ggzfAny¢ pada yang
demikian  itu  benar-benar  terdapat tanda  (kchrasaan Allah),  tctapi
feha»)/cha»    mercka   fidck   berz.m¢7f. "   Sebagian   ulama   berkata,
"Sqjumlah 300.000 lebih jiwa beriman bersama Huud AS, dan sisanya

%btLa#:jE%^p3=%#,a&g%;3=;:=gn.grhnyaTuharmu,

Hrman Alah:

j!©6L#fia=ff3#j6;i©'defJ.{3L#=:'#
if,#.pe±i<\~cj©,dL;i;c~d{i#`6©"dy,i:bi;pe

©€,\£~i#Cei6i#i©giv.t;;G€i6;je&if
6|±±+<g'©#GifeF.'g2±;©,eL#5E¥j

638 Lib. Tafsir ayat 5 dari s`mh AI Haaqch.



;i\i3:±3y'y'©±£fj'Li{#`6©a±¥6±'.!g{6,
srt3ftych6©6#.y'jcfjztl.fG~f„'j#:i9€t©a±£i

6f,#®!#t6>¢.Etfi323#Y'£€i~C©&;::3{6,i,

©=L#£j[iife±'jifed"i;6£!#j6©<;rfel{
i#'EGL#©#€j:¢\i;-f#tsfjl>6l£::V~p'
f£;±=i6grGj3€q'ai,`ij~ir¢\ffi{ifii<6©afri

©'f=1{i3j{#4€j6S©63€j€;'
`` Kaum Tsamud telah mendustakan rasul-rasul. Ketika saudara

mereka, shalth, berkata kepada mereka, ` Mengapa kamu tidak
bertakwa?. Sesungguhnya aku adalch seorang Rasul kepercayaan

(yang diutus) kepadQ[mu. Maka bertakwalah kepada Auah dan
taatlah kepadaku. Dan, aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu

alas ajakan itu, Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta
alam. Adakah kamu akan dibiarkan tinggal disini (di negeri kamu

ini) dengan amen. Di dalam kebun-kebun serta mata air. Dan,
tanam-tananan dan pohon-pohon korma yang mayangnya lembut.
Dan, kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan
rumah-rumah dengan rajin. Maka, bertakwalah kepada Allah dan
taatlah kepadaku. Dan, janganlah kamu mentaati perintah orang-

orang yang melewati batas. Yang, membuat kerusakan di muha
bumi dan tidak Mengedakan perbaikan.' Mereka berkata,

` Sesungguhnya kamu adalah salah seorang do[ri orang-orang yang

kena sihir. Kamu tidak lain melalnkan seorang manusia seperti
kami; Maka datangkanlah sesuatu mukjizat, jika kamu memang



Termasuk orang-orang yang benar.' Shalih menjowab, ' Iri seekor
uuta betina, ia mempunyal gtliran untuk mendapatkan air, dan

kamu mempunyal gtliran pula untuk mendotpatkan air di hari yang
tertentu. Dan, janganlah kamu sentuh urtla betina itu dengctrl

sesuatu kejahatan, yang menyebabkan kotmu akan ditimpa oleh
adzab hart yang besar.' Kemudian mereka membunuhnya, lalu

mereha menjadi menyesal. Maka, mereka ditimpa aapb.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti

yang nyata. dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Dan,
Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha PeTkasa

J¢gr. d4lafta Pc#]iny¢#g. " (Qs. Asy-Syu'araa` [26] : 141-159)

Allah   SWT,:   'irfe?-i    ?i;£    £=Jf  .`Kazfm   rsamnd  fehaA
me»dusfaha#   7us«/-7iasef/. "  Allah   SWT  menyebutkan  kisah  Nabi
Shalih  AS  dan  kaumnya  yalmi  kaum  Tsanud.  Kaum  Tsaniud  ini
berdiam  di   sebuah  wilayah  bemana  Hijr,  dan  telah  dibicarakan
sebelumnya pada surah AI Hjr,639 sebuah wilayah yang penuh dengan

pohon kurma, berbagai jenis tanaman, dan air melimpah.   G e| 3i#i
<;¢;;,K+ ~tjs ..Adahah kanu akan dibiarkan tinggal disini (di negeri
faczmzt  I.#z)  dengr»  cz7%cz#. "  Yalmi  hidup  di  dunia  dengan  aman  dari

kematian dan siksa.  Ibnu Abbas RA berkata, "Mereka hidup dengan
makmur,  dengan  bangunan-bangunannya."  Pemyataan  ini  dipahani
dari       firman-Nya,

Pemakmurnya.n640
{±,.ZS=:SX5     `.Dan,       menif adihan       kamu

Maka,  Shalih  AS  menegumya  dan  mencela  kaumnya  dan
berkata, "Apakah kalian menyan8ka akan hidup kekal di dunia tanpa

639 Lih. Tafsir ayat 80 dari sural AI Hijr.
cO Qs. Hud [11]: 61.



kematian?" 3ri£  \€£H> Fij' edi3 © ,®L#i' 5£i e|  "Dz. da/am
kebun-kebun serta mata air. Dan, tanam-tanaman dan pohon-pohon
korma yang mayangnya lenbut. "

Az-Zanckhsyari  berkata,64]   "Jika  Anda  berkata,   mengapa
berkata,  }Jfj setelah perkataannya jj; , sebab, perkataan /.am#a¢f

(kebun-kebun) sudali masuk ke dalan daftamya yang pertama »akA/
®ohon  kurma),  sebagainana  perkataan  a#-Iva! `clm  qewan  temak)
terhitung  di  dalannya  pada  hitungan  yang  pertana  hewan  a!/  Jbz./

(unta),  bahkan merupakan pasangan  dalan  sebutan.  Jika  seseorang
berkata  cl/ /cz#7gafa  O[ebun)  maka  maksudnya  tidak  lain  adalah  a#-

IVczk#/ ®ohon kurma) sebagaimana ketika berkata a#-Ira `am  qewan
temak) maka maksudnya adalah a/ Jztz./ (unta). Zuhair berkata:

Seakan kedua mataha berada pada dua sisi barat yang
berpengalaman

Di dalamrrya mata air -mata air yang menyirami jarmah yang jauh
dan panj ang (sahang)642

Ja!717g¢¢  dalam  syair  ini  adalah  cz7I-IVcz4fe/,  pohon  kurma.  j4s-

SaAztztg artinya jauh dan panjang."

Menurut saya (A] Qurthubi):  Tentang masalah ini  ada dua

pendapat.643 Perf¢ma,  secara khusus menyebut nana "pohon kurma"
setelali sebelumnya menyebut nana "kebun-kebun" yang termasuk di
dalamnya   jenis   pohon   kurma,   adalah   sebagai   peringatan   akan
keutamaan  pohon  kurma  dari  pohon-pohon  lainnya.  Kedc",   yang
dimaksud dengan "kebun-kebun" adalah berbagai jenis pohon selain

641 Lib. j4J Ka!fys)/a!/(3/ 122).
642  Syair  pendukung  ini  terdapat  di  dalam ,4sfe-Sfo!.fefoa!A  (5/2094),  den  AJ-£isan

°a#3afa2:£?nKfsyys;ys#a±#Zr_dzaz:::£E;gy=¥:/€i2g;:anFa"gadl.r(4/158).
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pohon kuma di dalamnya, sebab, makna lafazh /'a»72aaf mengandung
pengertian demikian, 1alu di-`aJfoa/-kan pada lafazh a#-IV4!*ft/.

.4f¢-77}a/ `clfe adalah apa yang muncul dari pohon kurma yakni

mayang  kuma,   seperti  mata  pedang   yang  muncul,  pada  bagian
dalanmya tandan cz/ gz.7cw (apa yang keluar dari batang kurma), yakni

tandan  dan  tangkainya.  3.±£,  menurut  Ibnu  Abbas  RA  artinya
fafAz.zJ;  yang halus  dan  lembut  selalna masih berada pada seludang

mayang kuma.

AI   Hadhiim   alalah  al   lathiif  ad-daqiiq  yairfu  +onbut  dar\
halus.644

A|  Tauhari645  bcckata,  "Dikatakan mayang  (afA-Z%a/ 'et)  yang

lembut manakala belum keluar dari  seludangnya,  sebab,  masih bisa
dimasukkan timpa menimpa. J4/ J7adAz.in untuk wanita adalah wanita

yang lembut tubuh  antara pusar dan pinggangnya.  " Makna senada
diriwayatkan pula dari AI Harawi.

AI  Harawi  berkata,  "Sesuatu  yang  berkumpul  di  wadahnya
sebelum  munculnya."  Makna  senada:  ra/!/.I//a/n  AadEz.z.in  a/ /.a7Ibaj.7Iz.,

yakni  lelaki  yang  lambungnya  berkumpul,  yakni  kecil  dan  kunis.
Demikian perkataan ahli bahasa.

AI Mawardi dan ulama lainnya medwayatkan tentang makna
Ha[dAz.z.in dalam 12 pendapat.646

1.          Basah dan lunak. Demikian dikatakan Ikrimah.

2.          Yang  berdaging  dari  kurma  matang.  Demikian  dinyatakan
Sa`id bin Jubair.

6"_ LIL. Lisan Al 'Arab, (on:wi.. hadhama).
64S Lm. Ash_shihhah (S120S9).
646  Lih.   ra/s|.r  ,4fA-7Habar|.  (19/61),  dan  Tafsir  AI  Mawardi  (3/182),  dan  .4/

Muharrar AI Wdyiz (\2n4).



An-Nulias647 berkata, "Abu Ishak meriwayatkannya dari Yazid

ndia  adalah  Ibnu  Abi  Ziyad  Kuufi-,  dan  Yazid  bin  Abi
Maryam Syami, 3=±£  \SiL  }3fij' "Don poAo» furma );a»g
rna);tz»gr);a /emb«f, " berkata, di antaranya telah matang dan di
antaranya telali berdaging."

3.          Kuma yang tidak berbiji. Dcmikian yang dikatakan AI Hasan.

4.          Sesuatu yang hanqur remuk, jika disentuh hancur.  Demikian

yang dikatakan Mujahid. Abu AI `Aliyali berkata, "Hancur di
mulut."

5.          Kurma yang telah mengisut.  Demikian yang dikatakan Adh-
Dhahhak dan Muqatil.

6.          Kurma  yang  saling  melekat.  Demikian  yang  dikatakan  Abu
Shakhr.

7.          Mayang kurma hingga pecah  dan berwama hijau.  Demikian

pula dikatakan Adh-Dhahhak.

8.          Yang  merah  dan  matang,.  Demikian  yang  dikatakan  Ibnu
Abbas.

9.          Yang  tersimpan  sebelum  kulitnya  terbelah.  Demikian  yang
disebutkan Ibnu Syaj arah. Penyair berkata:

Seakan kesabaran yang diterangi oleh

Kelembutan, yang  tidak merasakan pexpecahan648

10.        [4r-Ra!Afoi4;a/, yang empuk. Demikian yang dikatakan AI Hasan.

T.7_ Lfl\. Ma'ani AI Qur`an  (Sl9S).648 Syair ini dipergunakan sebagai dalil penguat oleh AI Mawardi dalam tafsinya

(3/ 182) dan tidak menyebutkan mama penyainya.



11.        Yang lunak dan  lembut dari yang baru pertama keluar yalmi

mayang yang tersusun. Demikian yang dikatakan AI Harawi.

12.        Itu  adalah  a/  B&7".z.649.   Demikian  yang  dikatakan  Ibnu  AI

Arabi.650   Bentuk  /cz`z.I./   bemakna  /aa`z./,   yalmi   enak   dan

menyehatkan dari makanan yang tercema. 4fA-77Za/ `zf  adalah

isz.in  bersumber  dari  lafazh  ofA-Z7z%/zfzf `  yang  bermakna  aefr-

Zhuhuur. Makrm. senaida thuluu ` asy-syams, al qamar, dan an-

»abcza!f yaitu terbitnya matahari, bulan dan tumbuhan.

Firman AIlah SWT,  fe¥ 6;'. !\;j-i 6, 6|;±+<g' "Dam, famw
pahat  sebagian  dari  gunung-gunung untuk dyadikan  Tunah-rumah
dengan  rdyin. "  An-Nahtu  addrch an-Ndyru,  "crn:chat dan al  Baryu,
meraut. IvaAaf¢ - );¢»Az-fzf dengan kasrah - n¢Afa»,  yaitu meraut. J4n-

IvefAaaftzf%   adalah   a/  8%rcza);ofzf .   4/  Mz.#Aaf,   alat   memahat   atan

meraut.65' Di dalam surah Ash-Shaaffaat, fiman-Nya, 6|;.3if C 6L}3¥i
`.Apakch kam menyembah patung-patung yang ka:in pahai iurfrs2

Mereka  memchat  gunung-gunung  untuk  dijadikan  nmch  sehingga
rumah  mereka  terlihat  tinggi,   setelah  meruntuhkan  rumah~rumah
mereka sebel-ya.

Ibnu  Katsir,  Abu  Armi,  Nafi`  membacanya,  6±j,653  tanpa
alif.   Ulama   lainnya  membacanya,   ££?jo,   dengan  alif.   Keduanya
bemakna  tunggal  menurut  pendapat  Abu  Ubaidah654  dan  |aimya,
sapch frr"an-Nyal, ':.jj tl±e, ``Telah mekyadi tulang belulang yang

649  A/  Barnz.I.:   Sejenis  kurma  merah  agak  kekuning-kuningan  banyak  kulinya

rasanya  segar  dan  manis.  Dikatakan,  »aAA/aA  bar7zfyaA,  dan  »att/zm  bar»z.z'  (Lih.
Lis_qii Al 'Arab, pa;da, Le\fain "teri barana).

650 Lih. £z.sam AJ 'Arab, lafazh materi (£adbama).
65\ Lhi. Ash-Shihhah (11268).

:::8;;¢4:*-Stanhapaaff;#:i:ianq,.ra`afrsab'!„;afemwf¢waafl.raAsebagainanadl
da!grLAin'.J#"a;;(i/%r¥(r2¢/3;;:A#-Ivayrhal.152.



Aa#cwr /wmaf?'rd55 dan "#aa#z.raft". Demikian pula yang diriwayatkan

Qpndolrdto. DirivayaidK:am::. fa:ruha-yaf ruha-f a haa f aarihan   den f ariha
- );a/raAw -/aA#a /clrz.flw#  dan /a!arz.few# bemakna giat dan rajin.  Di

dalam  ayat berada pada kedudukan "ausAttb  sebagai  %aa/ ®enjelas
kendaan).

Sekelompok ulana membedakannya dan berkata, "Faarz.fe].I.#"
bermakna   pandai   dalan   memahatnya.   Demikian   dikatakan   Abu
Ubaidah,656  dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abu Shalih dan ulama
selain makna keduanya.

Abdullch    bin    Syaddad    berkata,    "Faarjrfez.I.in"    bermakna

mwf¢/.czbbl.rz.I.#,  sombong.  Diriwayatkan juga  dari  lbnu  Abbas  bahwa

makna `/czrz.ftz.I.#" ary!.rr].I.7!  bczffaz.rz.I.77,  gembira berlebihan hingga kufur

nikmat. Demikian pula yang dikatakan Mujahid, dan darinya, a)/clrfoz.I.7I

artinya lchap dan rakus.

Adh-Dhahhak  berkata,  "Ka){)/I.sz.I.#,  pintar."  Qatadah  berkata,
"A4w `a[j7.adz.I.7ca,  menakjubkan."  Demikian  yang  dikatakan  AI  Kalbi,

dan   darinya,   ``Ivacz `z.mz.I.#,   penuh   dengan   nikmat,"   darinya   ].uga,
"4amz'7f I.z.7i, penuh rasa aman." hi juga pendapat AI Hasan.

Ada yang berpendapat, mwfazfe¢)ryz.rz.I.#, penuh dengan pilihan.

Demikian yang dikatakan AI Kalbi dan As-Suddi.

Ada     yang     berpendapat,     "wfcz`clj7.ab!.I.7za,      menakjubkan.

Demikian  yang  dikatakan  Khushaif.  Ibnu  Zaid berkata,  "4gwz.);aa ',
Oran8-orang yang kuat.»657

:::Fb:.tit-Nari`at[79]:iL.
657  Lih.  Perkataan  para  ulama  saJa/ tentang  malma /tzarz.4z.I.#  pada  ra/sl.r .4ffe-

7%abarz. (19/62), Tafsir AI Mawardi (3/182),183, dan A4a'a#}. j4/ 8ttr`a# karya An-
Nuhas (4/96), dan ra/sl.r Jb#w Kcrts!.r (6/165). Pendapat yang paling baik dari sermia



Ada   yang   belpendapat,   Far].±z.I.#   bermakna  /arz.Az.I.#,   yang

gembira.  Demikian  yang  dikatakan AI  Akhfasy.  Orang-orang  Arab
biasa mengganti  A¢ `  dengan 4a `.  Semisal  Anda berkata,  madaftfc/Ac/

dan madrfafw4#,  saya memujinya. Mcka, a/ F¢7.few bermakna a/ .4syar

a!/   F¢rAzt,   yaitu   kegembiraan   yang   berlebihan.   4/   Fczrfrzt   juga

bemalma  a/  A41or¢Aw  yang  tercela  yakni  sombong  membanggckan

diri. Allah SWT berfirman,  Cj;' Q23€tl.i i u±=  Y'pr  "Dan, /.a#gr#fafr
hamu  berjalan  di  muha  buni  wi  dengan  sombong.'rds8 Finan_Nya.

rfu.';±jfi±r±S'ff)'3^.,"Sesungguhnya.A_llahtidakmenyuhaiorang-
orangyangterlalumembanggakandiri.''6S9

2±;:I-i ;i 11;i; Y'L>' © ;;I;fy` 'ri{ i;:`8  "Maha, be7.tofroahaA
kepada Allah dan taatlah kepadaku.  Dan, janganlah kamac mentaati

perintah orang-orang yang melewati batas."  Auda yang be;rpendapat,
maksudnya adalah mereka yang menyembelih unta.

Ada yang berpendapat, sembilan kelompok yang mengadakan
kerusakan di muka bumi dan tidak berbuat kebaikan di dalamnya.

As-Suddi    dan    ulama    lainnya    berkata,     "Allah    SWT.
mewchyukan   kepada   Shalih   AS,   'Sesci#ggI¢fa#)/a   hacimm#   adrH

me7I);embeJz.fo  w#famw. '  Maka,  Shalih  AS  berkata  kapada  kaumnya

tentang  hal  demikian  itu  dan  kaunmya  berkata,  Kami  tidck  akan
melakckarmya'."

pendapat   ini   dan   yang   merangkum   semuanya   adalah  pendapat   Ibnu   Abbas,"Hoadzz.qz.z.# asyz.7.I.z.7!a, pintar dan gembira berlebih-lebihan.

Ibnu  Katsir  berkata,  "Tidak  ada  kontl'adiksi  makna  antara  keduanya,  sebab,
mereka  membuat  nmah-nmah  pahatan  di  gunung  itu  sekedar  untuk bersenang-
senang tanpa batas  dan tanpa makna tanpa ada kebutuhan dengannya,  dan mereka
cerdas dan ahli dalam memahat dan mengukimya, sebagaimana yang dipahami oleh
°rg;8§°:r¥i::e:::a:¥7#7k7e6adanmerehadenganmelhat±-±ys"



Shalih AS berkata kapada mereka, "Akan lahir seorang lelaki
di bulanmu ini  dan dia akan menjadi penyebab kehancuran kalian."
Maka, mereka berkata, "Jika ada bayi lelaki yang lahir pada bulan ini,
mcka kami akan menyembelihnya." Mcka, pada bulan tersebut pada
setiap kelompok dari  sembilan kelompok yang ada itu lahir seorang

bayi  lelaki,  dan  mereka  membunuhi  bayi  yang  ban  lchir  tersebut.
Kemudian,  lahir  seorang  bayi  lelaki  dari  kelompok  kesepuluh  dan
kelompok ini menolak untuk membunuh bayi mereka, sebab, baru kali
ini  kelompok  mereka  kedatangan  bayi  bani.  Bayi  dari  kelompok
tersebut  berwama  bin  kemerahan.  Pertumbuhannya  cepat.  Ketika
anak  tersebut  sudch  bisa  beljalan  dan  melintasi  kelompok  yang
sembilan mereka melihatnya dan berkata, "Jika anak kita hidup tentu
semisal anak ini."

Mengingat hal itu sembilan kelompok tersebut marah kapada

Shalih  AS,  sebab  karena  dialah  mereka  membunuh  anak-anaknya.
Mereka  mengadakan  perlawanan  dan  bersumpch  clan  menyergap
Shalih  AS  dan keluarganya  di  malam  hari.  Mereka berkata kapada
kaumnya,  "Kita  @erencana)  untuk  mengadckan  peljalanan,  tetapi
kemudian  kita  bersembunyi  di  gua.   Jika  malam  tiba  dan  Shalih
beran8kat    ke    Masjidnya,    kita    segera    membunuhnya.    Kepada
masyarakat kita bisa mengatakan bahwa kita tidak mengetchui perkara
tersebut    dan    kita    orang-orang    yang   jujur.    Masyarakat    akan
mempercayai  kita,  sebab,  ketika  kejadian  berlangsung  kita  sedang

berada dalam pelj alanan."

Adalah Shalih AS  tidak tidur bersama penduduknya di desa,

dia pindah dan tidur di Masjid. Ketika pagi tiba Shalih AS mendatangi
kaumnya  dan  menasihatinya  (termasuk  kelompok  yang  sembilan).

(ketika kelompok yang  sembilan melaksanckan rencananya)  Mereka

pergi  memasuki  gua,   dan  saat bemaksud keluar dari  gua tiba-tiba



langit-langit gua runtuh dan mereka mati tertimpa.  Masyarckat yang

mengetahui  asal  muasal  kejadian,  melihat  peristiwa  tersebut,  mcka

mereka  berteriak,  "Wahai  hanba-hamba  Allah,  Shalih  AS  belum
merasa puas memerintalikan mereka untuk membunuhi anaknya dan
kini dia membunuhi mereka." Maka, penduduk kampung pun sepckat
untuk membunuh unta Shalih AS

Ibnu   Ishak   berkata,    "Ada   pun   berkumpulnya   sembilan
kelompok   untuk   mencela   Shalih   AS    berlaku   setelch   mereka
membunuh unta dan  Shalih AS  telah memperingati  mereka tentang
adzab yang bakal diterima." Sebagaimana yang akan dijelaskan nanti

pada surah An-Naml,660 z.us);a j4J/ah

&#-i 6i, €ji -t3ilj8  "Merefap berfafa,  'Ses"»ggzfA72y& ham"
adalah   salah   seorang   dari   orang-orang   yang   kena   sihir'."   Al
MusaAAz.rz.z.»   bentukan   dari   lafazh   as-Sz.Ar   (sihir),   pada   sebuah

pendapat dari Mujahid dan Qatadch sebagaimana yang diriwayatkan
AI Mahdawi.  Yakni,  kamu terkena sihir dan akalmu menjadi rusak.
Sebab, kamu manusia adanya saperti kami pula, dan kamu tidak bisa
seenaknya mengaku membawa risalah, kami pun bisa.

Ada yang berpendapat, artinya orang yang diberi makanan dan
ininuman sesuap demi sesuap dan seteguk demi seteguk.661 Demikian

yang dikatakan Ibnu Abbas RA, AI Kalbi, Qatadali dan juga Mujahid
sebagaimana yang disebutkan Ats-Tsa`labi. Berdasarkan pendapat ini

lafazh  cz/  A4lclsa%fra!rz.I.7c   terbentuk  dari  kata  clf-S¢foa!r  bemiakna  ¢7`-

Rz. 'czA yang artinya makanan/ minuman sahur. Yakni, tidak lain kamu

adalah  manusia  yang  memiliki  makanan  dan  minuman  yang  kamu
mckan dan minum seperti kami. Saperti perkataan Labid:

660 Lib. Tafsir ayat 48 dari surah An-Naml.
66]  ,4tsa!r  disebutkan  Ath-Thabari  di  dalam  /aml.'  A/  Ba);a#  (19/63),   dan  AI

Mawardi dalam  tafsimya (3/183), dan An-Nuhas di dalam "a!'a#i. A/ g!/r`a7! (5/97).



Jiha kanu minla kapada hawi yang ado pada kami, sungguh kami

Adalch burmg-bu:rung dari makhhak yang memerlukan makan day
minum(alMuschhar]662

in` AI Qais belkata:

Kamumasukiwaktusahurdenganmakanandanminuman66?

<z§,±;;Wit 'ce,   :I 3^> -g!.Ie>ek  "Maka datanghanlah sesuatw
mukyizat, j{ha kanu memang termasuk orang-orang yang benaT. "

Pada perkataan: =j=  zjr i±;± ±rp'  f±;; a  »±6 .!;I: j6
"Shalih  mekyowab,  "Ini  seeker  unto  betina,  ia  mempunyai  giliran

untuk  mendapatkan  air.  dan  kamu  memprnyai  giliran  pula  untuk
mendapathan  air  di  hart  yang  tertentu."  Tb"  Albbas RA bedsa:to,
`Kauni  nabi  Shalih  AS  berkata,  'Jika  kami  benar,  maka  mintalali

kepada Allah  SWT  agar mengeluarkan untuk kami  dari  gunung ini
seekor unta berwama merah hamil 8 atan  10 bulan,   lalu melahirkan
dan    kami    bisa    melihatnya.    Dan,    mengusung    air,    meminum
sebariannya lalu datang kapada kami  agar bisa kami perah susunya
semisal air yang dininumnya'.

Nabi   Shalih   AS   berdoa  kapada   Allah,   dan   Allah   SWT
mengabulkan doanya:    f±;i, a J'23'6 £!}:i 'z.a mempr#};¢z. gz./I.ran "mud
mendrpaffa7z   az.r.'  Yakhi  barian  air  yang  diminumnya.   Artinya,
bagimu  bagian  untuk  meminum  susunya  dan  untuk  unta  tersebut
waktu tertentu mendapatkan minumnya.  Jika tiba giliran unta untuk

662 Syair karys Labid terdapat di dalam Dz.I.wan-nya. Dijadikan dalil penguat oleh

Ath-Thabari  di  dalam /aml.' AJ Bq;an  (19/63),  dan AI Mawardi  dalam   tafsinya
(3/£3833.a#in4£4Sg::¥:ukrianfridiganapsfa:frfg`ad£:(a/:i5s?)iertengahanyaberbunys

delndFian:.  Dinampakkan  kepada  kani  duo  tempat  untwk  sebuah  urusan  ghalb,
terdapat  di  dalam Dz.z.wan-nya hal.47.  Pembahasan tentang  hal  ini  telah  dilakukan
sebel-ya.



minun,  ia meminum pada awal hari  semua air yang ada,  lalu pada
sebagian hari lainnya unta tersebut memberi mereka susunya. Jika tiba
saat  giliran  mereka  untuk  minum,  maka  unta  tersebut  tidck  hanya
memberikan susunya kapada mereka tetapi juga melayani mengusung
air untuk hewan temak dan lahan pertanian mereka.` Jika tiba giliran
unta  untuk  minum,  maka  tidak  sedikit  pun  air  yang  bisa  mereka
minum. Sebagainana jika tiba riliran mereka untuk minum, tidak ada
sedikit air pun yang unta tersebut minum.

AI  Fam`   berkata,664  "lAp;-fyz+bq  adalah  bagian  air  (yang
dininum)."   An-Nulas   berkata,665    `Bentuk   masAdamya   adalch
dikatakan/}Az. ryz.rd«n yalmi padanya bagian aimya,. ty¢rhaa, s)wrhaa,

p;z.rhea.   tetapi   kebanyakan   dipergunakan   dengan  s)/I.»   dAammaA
bemakna   keadaan   meminum.    Sebab,   kasrah   dan  /zzfAaA   s)/z.n
mengandung makna  lain,  maka ap;-sz.rdzf bisa bemalma bagian air

(yang  dininum)  dan ny-sya7bzf bisa merupakan bentuk plural  dari
s}ia[arz.b yang artinya kumis, sebagainana kata seorang penyair:

Maha saya berkata kepach si kunris Qissyarbi) di linaa, yang
mabuk666

6"Lil."a'an|.AJgtrr`a#(2/282).
665 Lib. /+aG AJ @r`an (3/188).
666BaitiribagianpertengahandarisyairmilikAIA`sya.Awalnyaberbunyi:

Tinggalkan loucing, kendaraan siap berangkat
dan akhimya berbunyi:
(SyayyimunD  Perhatikanlah kilat di mana tw"n:nya,  dan bagalmana cararrya si

kunis (asy-syaarib) yang Trlabuk memperhatikan
44ty-fyarb bentuk plural dari ry;aarz.A  (lounis)  sebagainana dikatakan !aa/.z.r dan

to/.r.  Juga dikatakan, ism dipergunakan dengan malma plural.  Susunan kalilnatnya:
Jika  saya  berkata  kapada  orangcorang  berkuris  itu.  Perkataannya:  fyq){};I.in""
artinya  perhatikanlah  kilat  itu  di  mama  tunmnya.  Dafmaa:  sebuah  te]xpat  dekat
dengan Yanamah.  Ada  yang mengatakan:  sebuah nana pin) masuk Farsi  yang
mama antaranya dan AI Hiirah jarak beberapa hari pebalanan. j4ts-rsa7n/q adalah as-
Safraa#, yang mabuk. Lib. Di.I.wa# A/ A `s);a hal. 57, dan fyard i4J M" `aJJaquf karya
Ibnu An-NIihas (2/144). An-NIihas lnenjadikan syair ini dalil penguat di dalam /'rab
AI Qur`an (31188).



Hanya saja Abu Amm bin AI Ala`  dan AI Kisa`i keduanya
memilih masAdar asy-fyarb dengan/¢fAa[A. Keduanya berdalil dengan
riwayat sebactan ulama bchwa Rasulullah SAW bersabda,

+*J rf il-i ¢1
"Hari tersebut adalah hari-hari makan dan minun. 'asn

£~±> 6S= $6 ..Dan, janganlah hamu senluh unta betin itu
de#gr# seswafw *ejaftara#. " Tidck boleh menggunakan bentuk kalimat

pasif ®entuk rna/.A"0 di sini, sebab, keduanya adalah huruf berharakat
dari  jenis  yang  sana;   -f3£jB   "yng  menyebebha»  fam%  afa»
dz-fz.mpa. " Jawaban dari larangan sebelumnya. Tidak boleh membuang

humf/a ` pada kata kelja tersebut. Memang seharusnya dengan /.arm

(scffun)   sebagainana  kalimat  perintch   %`/  amr)   kecuali   sebuah
riwayatdariAIKisa`iyangmembolehkannyaberharakat.668

'd¥,±±.\±;=jltG±;:i.`Kemudianmerekamembunwhnya,laha

merckcz men/.adz' men);era/, " dengan menibunuhnya setelch merasckan
siksanya.   Sebabnya  Shalih  AS  telch  memberi  mereka  peringatan
sebanyak tiga kali, dan pada setiap harinya muncul tanda yang telah
diberitahu oleh Shalih AS, dan karena itu mereka menyesal dan tidak
bemanfaat   penyesalan   mereka   manakala   adzab    telah    datang
menimpa.

Ada yang belpendapat, tidak bermanfaat penyesalan mereka,
sebab,  mereka  tidak  bertaubat.  Bahkan  mereka mencari  Shalih  AS

667 Bagian dari Hadits yang dinwayatlran Imam Muslin di dalan Kzt¢b  renfang

Pzfasa,  hadits no.  142,  143,  dan HR.  At-Timridzi,  Ibnu Majah,  dan Ad-Darimi  di
dalam Kz.tod  Pzfasa  dan in.  Abu Daud  dalam Peinbahasan tentang    Senfoelihan
Kurban,  bab:  9.  An-Nasa`i    dalam Pembahasan  tentang  Manasik  Haji  (195),  dan
Imam Malik,   dalam Peninahasan tentang Haji, IR. Ahmad   di dalam A/ A/ur#ad
(4/d85i)in./+ch"gwr`a„karyaAn-Nuhas(3/188"9).



untuk   dibunuh   setelah  mereka  merasakan   adzab   yang  menimpa
mereka.

Ada yang berpendapat, Penyesalan mereka dikarenakan tidak
membunuh  anak  (dari  kelompok  kesapuluh)  sebagainana  mereka
membunuh anak-anak mereka, akan tetapi, makna ini jauh dari benar.
I-£H  fN,:i  a, '.3b ..Sesungguhnya pada yang denikian itu benar-benar

ferdap4f b#faz. )/any #)/afa, " hingga alchir ayat sebagaimana yang telah
dibahas sebchmnya.

Ada yang bexpendapat, hanya kira-kira 2008 orang terdiri dari
laki-laki dan wanita yang beriman kapada ajakan Shalih AS.

Ada yang belpendapat, jumlah mereka yang bedman kira-kira
4000jiwa.

Ka`ab berkata, "Jumlah kaum Shalih AS adalah 12.000 kabilah

a[elompok  suku),  dan  setiap  katilah terdiri  dari  12.000 jiwa selaln
wanita dan anak-anak.  Adapun jumlah kaim  `Aad,  6 kali lipat dari

jumlah kaum Shalih AS."

Firman AIah:

j£©6Laf{ifjfi;3#j6;!©fty#.t±jf5=.£if
±£j33#pe±;:rtfj©,®j:I;ij'jiii¥`€©#dy,ifL;;.fr

©aj±j-t&6Sftt6;Ej©<j±j-t;;Gy€£6ij3i
cd'$6©<Jj6#i£JT€€£fi#Lf?u'3Gzg£G6£ij

a,fa.fsx!:=!,jLj6©a±;::3t±`i±#'jjs.3|:i

ii8+



tyf£©afi5/i:5+;£===3©6i3::{c3ri'b'c#;u'©

j£;~cfispebif3©ais-t6j:cf©aal.tj,jL#
ji£££©faj£;£f a9ife.rf

©=J1#-i
``Kaum Luth telah mendustckan rasul-rasul. Keti:ka saudara

mereka, Luth berkata kapada mereka: 'mengapa kamu tidak
bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan

(yang diutus) kepedamu. Maka, bertakillalah kepada AIlah dan
taatlch kepadaku. Dan, aku sekali-kali tidak minta upah kepadormu

alas ajckan itu; upahku tidak lain hanyalah da[ri Tuhan semesta
alam. Mengapa kanu mendatangi jenis lelaki di antara manusicL.
Dan, kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu

untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melunpoui
batas.' Mereka menjowab, ' Hal Luth, sesungguhnya j{ka kamu tidak

berhenti, kamu benar-benar termasuk orang-orang yang diusir.`
Luth berkata, ` Sesungguhnya aku sangat benci kepada

perbuatanmu. ' (Lath berdoa), ` Ya Tuhanku selamatkanlah aku
beserta keluargaku dart (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan.'

Lalu Kami selunatlcan ia beserta keluarganya semuoL Kecuali
seorang perempuan tua (isterinya) , yang termasuk dalun golongan

yang tinggal. Kemudian Kuni binasakan yang lo[in. Dan, Kant
hujani mereha dengan hujan (batu), maka unat jeleklah hujan yang

menimpa orang-orang yarlg telah diberi peringatan itu.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-
bukti yang nyatoL dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.



Dan, sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialch yang Maha
Per4¢so J¢gr. 44l¢A¢ PeH)7¢jJ¢#g." (Qs. Asy-Syu'araa`  [26] : 160-175)

Firman Allah SWT,  a}gr ±j r5   ±'€  ``Kcz«m £«fA feJaA
me#dwsfafacz#   rastl/-r4sw/. "  Makna  dan  kisahnya  telah  dipaparkan

sebelurmya  secara  mendetail  pada  tafsir  surah  AI  A`raaf69  dan
Huud.67o

Firman Allah SWT,  6±jfj.i i, 6$3lt 6jEj   "Me»gapa ham"
mendatangi jenis  lelaki  di  antara  manusia."  MereAfzL rnenye;Mbwhi
lelahi sejenis mereka dari dubumya dan mereka melakukarmya kapada
lelahi   asing   selain   mereka,   sebagaimana   yang   telah   dijelaskan
sebelurmyapadasurahAIA`raaf.67]f€jiifi6J2f¥3]Z5£C6Lfij
"Dan,  kamu  tinggalkan  isteri-isteri  yang  dyadiha:n  oleh  Tuharmu

zz»f"ha#."   Yalmi   kenialuan   para   wanita,    sebab,    Allah    SWT
menciptakarmya untuk dinikahi.

mrahin bin Mulajir beckata,  `Mujahid berkata kapada saya
bagainanagz.ra`aAAbdullah:672f;£fidiLfi¥35r5£C6Lfij,saya
ja[NIatoito,    `wa    tadearu;uno    ida;    ashlahh    laJoum    rabbukum    min
azwaajihamm'."

mnu  Mas`ud  berkata,  "A/ Far/.,673  adalah  kemaluan  wanita,
sebagaimana firman Allah,  'ri{  'r¥i   £=  Ji,  ei;is    "Maha,

669 Lib. Tafsir ayat 80 dari surah AI A`raaf.
67° Lib. Tafsir ayat 77 dari surch Hud.
67` Lih. Tafsir ayat 80 dari surah AI A`raaf.
672  Perkataamya: "Abdullah," yakni Ibnu Mas`ud RA.
673 .4tsar riwayat Ath-Thabari (19/63), dan An-Nuhas di dalam "a'a#z. j4/ gwr `a!#

(5/98).



carmpurilah   mereha    itu    di    tempat   yang    diperinlahican    Allah
kepadanu..ffl4

<>D'>le?a-;Flti 5  "Bahkan   kamu   adalah   orang-orang  yang

re::md:toe:;pbkaiasiiL:¥w¥::£.e¥3a£+;a;i.-#r:hah#ar:b;
'Hai Lath, sesungguhaya jika hamu tidak berhenti' , " darn pedsataallrm:n

±ri.,  'begr'o£,'.*ife   "...kamu benar-benar terma.s¥k oran?Torang
ya#gdz.#sz.r,"yaknidarinegeridankanpungkami;X};±},jLj6"£wffa
berkata,  'Sesungguhnya  aha  kepada  perbuatanmu',"  yalmi per:+alai
hubungan seksual  dengan sesana lelaki;   S,6.f S  "...scz»gczf be»cz.. "

Yakni   cr/   A4lwbgfez.dfaz.I.#,   yang   sangat   marah.   i4/   ga/y#   adalah   cI/

Bztgfed%ct, march dan benci.  gal/az.fw%w bentuk maadfez.-nya ®ast tense)

dan  ag/z.);a!Aw  bentuk  mc/dfoczarz. `-nya  (future  tense)  artinya  saya telah

membencinya dan saya membencinya. Bentuk m¢sfadrmya gz./aa (j§)
dan gz./aa 'q ( ;giv )675.

'bs::i L,    Jfli   j£   ;i   "(Luth  berdoa),  'Ya  Tuhamku

selamatkanlah aku beserta keluargaku dari  (akibat) perbuatan yang
7"erckcz  frer/.afacz7!'. "  Yakni  dari  siksa  akibat perbuatan  mereka.  Luth

AS   berdoa  kepada  Allah   SWT   setelah  putus   asa  mengharapkan
keimanan mereka, agar dij auhkan dari siksa yang menimpa mereka.

Firman Allah SWT,  S±j:;Ii 3'i:5'J£=£  ``J¢/# Ka7%z. se/amafha»
I.fl   beserfa   ke/cfargr");a   semwa. "  Hanyalah  kedua  putrinya  (yang

selamat)  sebagaimana  yang  telch  dijelaskan  di  dalam  tafsir  surch
Huud.676;    i#!.fjjL#f|    "Kec#a/I.    seor¢#g   perexpwa#    fwa
(isterinya),  yang  termasuk  dalam  golongan  yang  tinggal."  Sa.`id
meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, "gftabara!f dalam menerima

:;:SE.£]rsBa:qA¥Hr[2!:p2a2i|atch2/89.
676 Lib. Tafsir ayat 8 I dari surah Hud.



siksa  Allah  SWT  bemalma  termasuk  (yang  tersisa)  yang  terkena
siksa-Nya."

Abu  Ubaidah  memilih  pendapat  yang  mengatakan  bahwa
wahita  tersebut  di  antara  yang  tersisa  hidup  dari  penduduk  yang
disiksa dan menjadi tua renta karena itu.677

An-Nuhas678   berkata,   ``Disebut   seorang   yang   pergi   (adz-
DzaahibD dengan ghaabir dan yang tens;isal (al Baaqi) fuga ghaabir,
sebagalmana dikatakan scorang penyair:

Jangc[n kanu tahan sisa air susu (aghbaar) pada putingnya

Sunggwh kanu tidak taha apa hasi| ckhirirya679

Sebagainana juga dikafakan seorang penyair:

MwhcLmmad tck lagi tua sejch dirl'Iaofkan

Tuharmya, Tuhan yang tidak berlalu dan tidak tersisa (ghabar)680

Yakni mac bagz.ys, tidak tersisa. ]4/ 4givbaar adalah sisa susu.

677 Lib. Ma'a#|. .4/ 8Wr `a# (2/89).
6,].8^Lih.Ma'aniAIQur`an(519Of}.
679   Syair  mi|ik   Harits  bin  Halzah,   sebagaimana   terdapat  di  dalam  J4J-£isan

(entri:s);awa/a)  dan  (had `a).  Has `w  aH-IvaagaA  adalah membiarkan  air  susu pada
puting ambing unta dengan mcksud agar susunya menjadi banyak. ,4gAbaar adalah
sisa  susu  yang  terdapat pada  ambing.  .4/  Wrac/zj.  adalali susu yang  kenrfuali IIrasuk
karena tertahan pada punggung hewan. Makna syair adalah :  Jangan kanu biarkali
susu hewarmu menjadi berlilxpah dengan maksud agar melahirkan ketunman yang
kuat,  tetapi,  perahlah  susunya  untuk  tetamulnu.  Semoga  dengan  itu  tarn  yang
temyata rmsuh menjadi berbalik balk.  Hingga basil alchir yang ka]m sangka tidak
saperti   semula,   dan   temyata   lebih   baik.   Denrikianlali   maknanya.    Syair   ini
dipergunakan  sebagai  dalil  penguat  oleh  An-Nulas  di  dalam Ma'anz.  ,4/  gzfr`fl»
(5/99),  dan  AI  Falra`  di  dalam "a'a#!. A/  g!Ir`a#  (2/282),  dan Asy-Syaukani  di
da:|e±n Fath AI Qadir (4/161).

680 Syair pendukung nrilik AI Ajj.aj di dalam Dz.wa#-nya 105, Ath-Thabari berdalil

dengannya ( 11/198), dan Abu Ubaidah di dalam Ma/.ae -4/ gwr `an ( 1/219, 2/89), dan
An-Nulas di dalam "a 'a#I. AJ gwr `a# (5/100).



'ti}£fS\gS>'.i"KermdianKanvibinasakanyanglain.''¥alm:i

Kani hancurkan mereka dengan menenggelamkannya ke dalam bumi
dan melemparinya dengan batu-batu kerikil.  Muqatil berkata,  "Allah

SWT menenggelamkan kaum nabi Luth, 1alu melempari dengan batu-
batu orang-orang yang berada di luar kalnpung yang ditenggelamkan
tasedut.T3fipe€;;fib,",D.a„n,.f?in_i.Poyanimerehadenganhujan,"

yakni hujan bebatuan; &giilf J£: ;~t£ "...maha az»af /.e/eA/aA fr«/.4»
yang menimpa  orang-orang yang telch  diberi peringatan itv."  Ayda.
yang   berpendapat,   bahwa   Jibril   AS   menenggelamkan   kampung
mereka   dengan   menjadikan   bumi   bagian   atas   di   bawah   dan
sebaliknya, lalu Allah SWT menyusulnya dengan lemparan batu.  I, 6i
'%n#r_b'Fe'#:\r'::rdc:9p+:%u#:i_;:Sltets#yITaytaa.PDa:rna:::,gchdek:::naymat#n

me7ieha fz.daft berz.ma7!. "  Orang-orang beriman yang terdapat di dalam

rumah Luth AS beserta kedua putrinya.

Firman AI]ah :

j£©6jity'f¢±:±*j65i©afjii,2z±.¢=:;i€3r±ijJt,i,4j£-pe±:i~Cj©,®j*ij'd{#`8©#c*,ifif;-flr

61,ifjc<ty'p'jS.1if3iS©giv't;y'Gty€|6ij6!
J:6fi#`y,I,© f¢try-1iij©-c*jp-t

'fi±.ij.(#£d,ji#`5©&.#c£Jz€N.f3ffY'p'3;~Cfi

cfe,js.yfiifzcj©&#-f6,,|fi~c3!.\36©aj`yi
c,£9~fflt*,\=:;`cej:±,'E©'dy>2ca-f'jg£L€c,£



©6jfc,'f{~j>jj6©'t¢~rfetdr,or
a,I,`sj,££©#z;ij\3;6g,+£!catf2;{€\'j;f£'5
©'f=1{£jl.t¢a`u'6¢©a±,#f£#i6gcj¥h:S'
``Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul. Ketiha Syu'atb

berkata kepada mereka, ' Mengapa kanu tidak beriakwa? .
Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan (yang

diutus) kepadamu. Maka, beriakwalah kepada ALllah dan taatlah
kepadaku. Dan, aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas

ajakan itu; Upahku tidak lain hanyalah dart Tuhan semesta alam.
Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-
orang yang merugikan. Dan, timbanglch dengan timbangan yang

lurus. Dan, janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya
dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat

kerusakan. Dan, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptckan
kamu dan umat-umat yang dahulu.` Mereka berkata,

` Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dart orang-orang yang

kena sihir. Dan, kamu tidak lain melalnkan seorang manusia
seperti Kami, dan Sesungguhnya Kami yakin bahwa kamu benar-
benar Termasuk orang-orang yang berdusta. Maka, jatuhkanlah
alas Kami gumpalan dart langit, jika kamu termasuk orang-orang

yang benar.' Syu'alb berkata, ' Tuhanku lebih mengetahui apa yang
kamu kerjakan.` Kemudian mereka mendustakan Syu'aib, lalu

mereka ditimpa adzab pada hart mereha dinaungi owan.
Sesungguhnya adzab itu adalah adzab hart yang besar.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda

(kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan,



sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa
Jagr. Mnd¢ Penyny¢"g." (Qs. Asyu-Syu'araa` [26] : 176-191)

FimanAllahswT,afjlljse.#i€3r"pe»d«dwh4z.haA
/e/aft   me#dasfafra#   rusw/-rclsw/. "  A/   `4z.fr  adalah  tumbuhan  semak

belukar.    Bentuk    tunggalnya    a!z.haA.    Siapa    yang    membacanya:

.4sftAaab#  a/   `al.haft,  maka  maksudnya  adalah  belukar.  Siapa  yang

membacanya /az.haA maka maksudnya adalah nana sebuch kampung.
Dikatckan:    Keduanya   seperti   BaAkaA    (a<!)   dan   A41aAfaaA    (i<.).

Demikian yang dikatakan AI  Jauhari.68t  An-Nulas682 berkata,  "Abu

la,`£al   dan  Na,I;I   rme:[rtoacanya,   "Kadzdzaba   ashhaabu   laikata   al

in"rsa/z.z.»"683 Saperti demikian juga dalam surah Shaad.

Para ulana ahli  qira'ah sepckat membacanya dengan rendah

(kfaa/Zfe) pada yang terdapat di dalan surah AI Hijr684 dan pada surch
Qaaf85.  Jika  maknanya  tunggal  maka  hendalmya  perselisihan  ini
dibawa kepada berdasarkan kesapakatan ulana ahli qira' ah tersebut.

Ada pun yang diriwayatkan Abu Ubaid bahwasanya gz.ra `aA
/oz.haA (a<j) bemakna nana sebuch kampung yang mereka diami dan
aJ  `A!.fuA adalah nana negeri, maka sesuatu yang tidak tetap dan tidak

diketahui siapa yang mengatakannya Gal demikian itu) men].adi sebab

pengakuan  atas  keilmuannya;  Adapun  jika  diketahui   siapa  yang
mengatakan,  maka  perkataannya  tersebut  dipertimban9kan,  sebab,

68\_ LflL Ash-Shihhah (411574).
6_3? Lth. I'rab AI Qur`an (31\89).
683  hi  dari  jenis  g!.ra`afo  fcrb'i.)a;aft   sebagainana  terdapat  di  dalam  -4J  Jqna`

(2/67%]Z)#afi::gan#7"8-AI£?:urha±|5,2ifjr.
685 Lib. Tafsir ayat 14 dari surah Qaaf.



selumh   ulama   pakar   tafsir   dan   ulama   ahli   percakapan   Arab
mengatakan seba|iknya. 686

Abdullah bin Wahab meriwayatkan, dari Jarir bin Hazim, dari

Qatadah,   dia   berkata,   "Syu`aib   AS   diutus   kapada   dua   ummat,
kaumnya dari penduduk Madyan dan kepada penduduk cz/ `Az.fofe."

Qatadall berkata, "4/  `4z.haft artinya mmput semak be|ukar."687

Sa`id meriwayatkan,  dari Qatadah,  dia berkata,  "Penduduk cz/
`4z.haA   adalch   penduduk   yang   memiliki   tumbuhan   belukar   dan

tanaman.   Umumnya   tumbuhan   mereka   adalah   czd-Dczc{m   yaitu   cz/

Muq|u.»688

|bnu Tubair689 meriwayatkan,  dari Adh-Dhahhak,  dia berkata,
"Penduduk  a/   `4z.Ac!fe  keluar  dari  rumahnya  ketika  mereka  ditimpa

panas  yang  sangat,  maka  mereka  menuju  ke  semak  belukar  dan
pepohonan. Kemudian Allah SWT mengirimkan untuk mereka awan
dan  mereka  berlindung  di  bawahnya.   Manakala  semua  penduduk
tersebut   berada   di   bawah   naungan   awan   itu,   tiba-tiba   mereka
terbakar."690 Riwayat ini hanya mungkin datang dari Ibnu Abbas RA.
Ibnu Abas berkata, "4/  `4z.haft adalah mama untuk pohon."

Kami   tidak   mengetahui   adanya   perselisihan   pendapat   di
kalangan  ulama,   mereka  sapakat  bchwa  ¢/   `4z.haft   adalah  semak

belukar. Adapun hujjah sebagian ulama yang berdalil dengan qzttz `czfe

yang membaca pada kedua tempat ini dengan /¢£fe¢fa, dan umumnya
dibaca /az.AtzA (a<J), adalah tidak ada dalil baginya.

686 Lib. /'rob .4/ gwr `a# karya An-Nuhas (3/190).
687 Kedun .4tsar ini di§ebutkan An-Nulias di dalam J'rab i4J gt/r `a" (3/190).
6$8  Ibid.
689 Di da|am /+tzb AJ g|ir `a# karya An-Nuhas (diriwayatkan oleh Juwaibir).
69° 4tsar dari Adh-Dhahhak disebutkan An-Nuhas. Jb!.d.



Sebuah pendapat dalam masalah ini: Asal bacaannya adalah cz/
`4z.haA  kemudian AamzaA-nya diringankan dan harakatnya diberikan

kapada /am, maka AamzczA-nya hilang dan tidak perlu lagi kapada cz/I/

wasAa/ (alif sambung),  sebab,  /clm  sudch berharakat  dan pada yang
demikian  itu  membaca  yang  benar  adalch  dengan  rendah  (fr7!a/ZJ7}).

Sebagaimana  jika  Anda  berkata,   bz./  cI%mczrz.   dengan   foczmzafa   lalu

meringankannya  dan  terbaca  bz./a!Amczrz.,   dan  jika  Anda  berkenan,

Anda bisa menulisnya sebagaimana semula dan jika berkenan Anda
bisa  membuang  fe¢mzafa-nya  dan  tidck  boleh  menulisnya  dengan
rendchukhcifdh).

Sibawaih69]    berkata,    "Ketahuilah,    setiap    lafazh    gAaz."
77t#usAa!rzJ   apabila  dimasukkan  atau  ditanbahkan padanya  a/z/ /am

maka  berubah  menjadi  7»z{nfAczrz/: "  Dan,  tidak  seorang  pun  yang

menyelisihi  pemyataan  Sibawaih  ini.  AI  Khalil  berkata,  "4/  `4z.faA
adalah semak belukar yang menumbuhkan pohon bidara   dan pohon
kayu arok dan semisal keduanya dari tumbuhan-tumbuhan yang baik
dan bermanfaat.

i;fL .¢ 5€ :>± ``Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, " dar\
tidak  berkata,   "ketika  saudara  mereka  Syu`aib...",   sebab   Syu`aib

bukan   saudara   seketunman   dengan   penduduk   cz/   -4z.haA.   Tetapi

manckala menyebut Madyan, berkata  \=:±  ;£Cji "scz"da!ro merefap
f);ef `az.A, " sebab memang S-yu`aib adalch saudara mereka. Pembahasan

tentang keturunan Syu'aib AS telch dilakukan sebelumnya pada surch
AI A`raaf.692

Ibnu Zaid berkata, "Allah SWT mengutus Syu'aib AS sebagai

Rasul-Nya kapada penduduk Madyan  dan kepada penduduk padang

691 Lih. /'rab AJ 0%r `an (3/190).
692 Lib. Tafsir ayat 85 dari surah AI A`raaf.



pasir  yalmi  A5AAczab  a!/  j4z.haA. 'rd93  Demikian  pula  yang  dikatakan

Qatadah,  dan  telah  kami  sebutkan.  6JatY`i   "Me»gapa  ham%  fz.daA
be~¢fa„ '' yaitu takutlal kapada Allah  SWT.;  © #cpr,i f|£;; 'perj£

;i;i;13'Zi).lSfe  "Sesungguhnya     aha     adalah     seorang    `Rasul
kepercayaan  (yang  dintus)  kapadamu.  Maka,  bertakwalah  kepada
A//aA  cJ¢#   '/czczf/aft  4epadrha. "  Kalimat jawaban  semua    Rasul  itu

sama  adanya.  Mereka  semua  sepakat  atas  perintah untuk bertakwa,
taat,  ikhlash  dalam  bedbadah,  dan  menolak  mengambil  upah  dari

penyampaianrisalah;ag!?-tJ,ifj:<Y`D'jpe{if3i"Semp#rmaha»/aA
takaran    dan    janganlah    kanu    termasuk    orang-orang    yang
mer"gz.ha#, "  yang  mengurangi   isi  timbangan   dan   sukatan;   ifj;

'\ ct,}1:S\> "Dan,  timbanglah dengan timbangan yang lu;rus. "

Yalmi berikanlah halmya, dan telah dibahas sebelumnya pada surah AI
|sraa`694 dan surah-surah laimya.

'c}.#±ffi±.\}SSG:±tf€fjl;;€tl\l];===q€"Dan,janganlah

ka:mu  merugiham  manusia  pada  hak-haknya  dan  janganlch  kamu
merofalela   di   muka   burrLi   dengan   membuat   kerasakan."   Tctch
dij elaskan sebelurmya pada surah Huud695 dan surah-surah lairmya.

':rfS#\ '-h3fi .ife  GS .\!$6 ``Dan, bertakwalah kepada

Allah yang telah  meneiptckan ka:mu dan umat-umat yang  dahulu."
Mujahid  berkata,  "a/  ./z.bl.//aft  adalah  a/  *fta/I.I.gaA  yaitu  tabiat".696

/ztbz./cz  /zt/aa!7t    `a/a   hadza,   yaitu   seseorang   diciptakan   demikian

(talhira:to:ya).).  AI  Khaluq  edalth jibillah, jubullah,  jiblah,  jublah  ham
/.ab/aA.    Demikian   disebutkan   An-Nulas    di    dalam   Ma`o»z.   ,4/

693  ,4tsar  dari  Ibnu  Zaid  diriwayatkan  Ath-Thabari  di  dalam  L/amz"  i4/  Ba);a»

([3£6i)in.Tafsirayat35darisurahAII-`.
695 Lib. Tafsir ayat 85 dari surah Hund.
696 4tsar dari Mujahid disebuthan Ath-Thabari di dalam /am!.' j4J Ba);an (19/66),

dan An-Nulas di dalam Ma 'a#z. A/ gi/I `a# (5/102).



Qur`an.®9]  Dan,  al  Jibillah  adalch  athof alas tNIlrf  kaof dan  miim
®eda, dhamir kum`.

AI HAItNI± beikiTha, "Al jibillch, al jublah, al jibillu, al jubulha

dan   cz/ /.czb/w   adalah  beberapa  bahasa,   maknanya   sejumlch  besar

manusia. Malma senada terdapat di dalam fiman-Nya,     Jj};f fe
"sebczgr.a# besar dz.a#/ciramw.'rfe98 An-Nuhas berkata di dalam J'rczb j4/

g#r`¢#699   karyanya,   `Disebut   pula:   Jwbw/Jafr,   dan  bentuk  plural
keduanya/.abao/. Dhammah dan kasrch pada ba ` bisa ditiadakap juga
tasydid  pada  /a!m.   Dengan  demikian  berbunyi:  /afb/aA   dan /.I/b&/.

/I.A/CZA  bisa pula dibentuk  dan terucap /.z.bcza/,  dengan membuang Acz `

pada semua lafazh tersebut."

AI   Hasan   membacanya   dengan   beda,    "wa/jzfb«//afa    a/
czww/z.I.#,"700  dengan /.I.in  dan  ba`  dAammaA.  Demikian  pula  yang

diriwayatkan dari  Syaibch dan AI A`raj.  Ulana ahli bchasa lainnya
membacanya dengan kasrch. Penyair berkata:

Dan kematian adalah sebesar-besar peristiva

Bila kematian dinaksud adalah kematian tabiat Oibillah)]°`

a±i=1iif 6t~  €j   ~C3} .\36   ""ereha berhafa,  'Ses#»ggzfA»)A¢
hamu adalah salch seorang dari orang~oramg yang kema sihir', " yang
memakan makanan dan meminum minuman, sebagaimana yang telah
1alu;  'dy>jffl 'J ®[6 "Dan sesungguhnya kand yakin bahwa
ka:mu  benar-benar  termasuk  orang-orang  yang  berdusta."  Yalmi,

en lbid.

:3:.Yfas6inA[/38,{:;(3/igi)
7°° gzira `aA A| Hasan ini di§ebuthan oleh Ibnu Athiyah di dalan .4/ A41zfAar7iar A/

W%F i)yi:8Liiim  |]rm`  A|  Qais,  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Tafsir  AI

Mawardi (3/184), dan terdapat juga di dalam ra/sz.r m»z/ i4fAfyaA (12/78), dan FafA
AI Qadir (3l\6Z).



kami tidak menduga selain dugaan kami berkata kamu adalah bagian

dari pendusta yang mengaku sebagai utusan Allah.    \±:r\=j; J:3;.i;

5k±d)':i,"Maka,jatuhaanlahataskanigumpalandarilangit,''yaha:i
potongan    besar    dari    langit    sehingga    kami    bisa    melihathya,
sebagaimana firman-Nya,  f# €\£1 .L#; \£i,[ g{=Jt 6Z;  l£:f fj{ ®S
"Jiha  mereha  melihat  sebagian  dart  langit  gugur,  mereka  akan

mengatakan,  'Itu  adalah  owan yang  bertindih-tindih'."M°2  Aida yams

berpendapat, maksudnya timpakanlah siksa kapada kami, dan berkata
demikian sebagal bentuk pengingkaran yang berlebihan.

Abu  Ubaidah7°3  berkata,  "4/ Kit/ adalah  bentuk  plural  dari
fo.Lr/aA, saperti sidr bentuk plural dari sz.c7raA, pohon bidara."

As-Sulami  dan Hafsh membacanya:  frra/&a7°4,  bentuk plural
dari Ais/CZA juga, dan maknanya adalah sapotong atau belahan. Lafazh
sebenarnya faisrafe dan fa.Bar, pecahan.

AI   Tauhari7°5   berkata,   "A/  Kz.a/a%   sapotong   dari   sesuatu.

Dikatakan:  berikan  aku  frs/hA  mz.»  tsazfbz.A,  sapotong  dari  bajumu.

Bentuk pluralnya fa.sa/ dan fas/w#.  Dikatakan: aJ Kit;fry dan a/ K!.a/aft
bemakna tunggal."

AI  Akhfasy  berkata,  "Siapa  yang  membaca:   fa.s/aa  untuk
bentuk tunggal dan siapa yang membaca fa.sa/&a untuk bentuk plural."
Masalch ini telah dibahas sebelumnya pada surah AI |sraa` .706

AI Harawi berkata, "Siapa yang membaca de.s/aa untuk bentuk
tunggal  maka bentuk  pluralnya  adsczc[/ dan  fai¢s#w/  Seakan  berkata,

702 Qs. Ath-Thur [52]: 44.
7_0_3. Lth. Mdyaz AI Qur`an (2191).
704 |ni giro `a4 sad '[.)a;aA sebagairmna disebutkan di dalam A/ Jq#aa ` (2/717), dan

Ta]FO.F2#_A%%S:hbhaaLL,;tsLj,42,,.

706 Lih. Tafsir ayat 92 dari surah AI Israa` .



'Atau, jatuhkan potongan  langit itu ke  atas  kami  sekaligus.'  Berasal

dart  ka,]imzxl   kasaftu   asy-syai`a   kisofaa,  yakrli   ghathaituhu  yang
artinya saya menutupnya dengan sekali tutupan. "

6|# \1, ';i=:i ~jj' j6 © `i¢~+!211 fr,  ±re£ "..7.I.frq Aczm«
termasuk orang-orang yang benar.  Syu'aib  berkata, `Tuhanku lebih
me#gefclfow].  apcI  )/cz7!g  hamw  *er/.czke7i'. "  hi  adalah  ancaman.   Saya

hanya menyampaikan, dan siksa yang kamu minta kapada saya, akan
datangmenimpamu;Ea£!t2j+¢\'j:;±i::`C%Z6"Hem"dz.a»mereha
mendustakan Syu'alb, lalu mereha ditimpa adzab pada hari mereha
dz.#aw#gr.  czwa". "  Ibnu  Abbas  RA  berkata,  "Mereka  ditimpa  panas

yang sangat, 1alu Allah SWT mengirim awan tebal dan mereka berlari
ke bawahnya untuk berlindung. Ketika mereka semuanya telch berada
di bawah naungan awan tersebut, tiba-tiba saja mereka menjerit dan
Semuanyabinasa."707

Ada yang berpendapat, bahwa Allah SWT menaungi mereka
dengan awan,  1alu awan itu mengeluarkan panasnya,  dan karena itu
mereka  mati  karena  sakit  mata.  Hari  itu  adalah  hari  siksaan  yang
terbesar.

Ada yang belpendapat,  Allah  SWT menjadikan hari  mereka
ketika  itu  hari  yang  sangat  terik.  Karena  itu  mereka  keluar  dari
rumahnya  menuju  semak  belukar  untuk  berteduh  di  sana.  Ketika
mereka berteduh, Allah SWT menyalakan api-Nya membakar semak
belukar dan mereka terbakar.

Dari Ibnu Abbas dan ulama lairmya: Allah SWT membukakan
untuk mereka pintu  dari  pintu-pintu  neraka.  Kemudian  Allah  SWT
mengirim untuk mereka panas yang meliputi mereka.  Karena panas

707 .4tsar dari mnu Abbas RA. Disebutkan An-Nuhas di dalam Ma'a#}.14J gwr`a#

(5/,03).



yang sangat, mereka berlari ke dalam rumah, tetapi, tidak ada naungan
dan  air  yang  berguna  baed  mereka.  Bahkan  panas  yang  sangat  itu
seckan memanggang mereka  dan  membawa mereka  lari  ke  sahara.
Kemudian  Allah  SWT  mengirim  untuk  mereka  awan  tebal  yang
menaungi  mereka,  dan  mereka  bemaung  di  bawahnya  dan  mereka
merasakan kesejukan serta hawa segar. Mereka pun saling memanggil.
Ketika mereka semua telah berkumpul di bawah naungan awan tadi,
Allah   SWT   mengeluarkan   nyala   api   dari   awan   tersebut   yang
membakar  mereka.  Bumi  pun  berguncang.  Mereka  semua  terbakar
layaknya belalang yang terbakar di tempat pembakaran. Dan, mereka

:;a,han¥f,i¥pap;,fe5H£=L;?i:q£#-;"i:=e?:
matt bergelimpangan di ramahnya. Seolah-olah me{eha belum pernah
bendz.amdz.fempafzt«,"7°8danfirman-Nyap±:i.S£}t2;J¢\'j;;£i::£C

#  ;5.Sfj:  'gK `` ...Ialu mereka ditinpa adzab pada hari inereka
dinaungi  awan.  Sesungguhnya  adeab  itu  adalch  adzab  hari  yang
besar-„

Ada  yang  belpendapat,  Allah  SWT  menahan  mereka  dari
merasakan  angin  selama  7  hari.  Pada  saat  demikian  Allah  SWT
mengirimkan  kapada  mereka  panas  yang  sangat  yang  mengelilingi
mereka.  Tidck  ada perlindungan  dan  air  yang  bisa  men8hilangkan

panas  yang  mereka rasakan.  Padahal  mereka merendamkan  dirinya
pada sumber air yang mengalir agar mendapatkan dinrin, tetapi justnl
air  tersebut  terasa  lebih  panas  di  luamya.  Mereka  pun  berlari  ke
sahara.   Allah   SWT  menaungi   mereka  dengan   awan  tebal.   Pada
naungan awan tersebut mereka merasakan dingin dan segar.  Sejenak

708 Qs. Hud [11]:  67, 68.



setelch  itu  Allah  SWT  menurunkan  hujan  api  untuk  mereka  dan
mereka terbakar.

Yazid AI Jurairi berkata, Allah SWT menaungi mereka dengan

panas  yang  sangat  selama  7  hari  dan  malamnya.  Kemudian,  dari
kejauhan    Allali    SWT    mengan9kat    gunung.     Lalu,    seseorang
mendatanginya,  dan  mereka  mendapati  di  bawah  gunung  tersebut
sungai-sungai,  mata  air-mata  air,  papohonan  dan  air  yang  dinSn.
Mereka  semua mendatangi  lelaki  tersebut dan berkumpul  di  bawch
naungan yang dihasilkan. Pada saat begitu, Allah SWT menjatuhkan

gunung tadi yang berupa naungan.

Qatadah berkata,  ``Allah  SWT  mengutus  Syu'aib  AS  kapada
dua ummat: Penduduk Madyan dan penduduk AI Aikah. Allah SWT
membinasakan penduduk AI Aikah dengan sebab naungan awan, dan
membinasckan  penduduk  Madyan  dengan  sekali jeritan  Jibril  yang
membinasckansemuanya.6#f€j?i(J¥;.S'&I,`Sj,iE"Sex"»ggrAnya
pada  yang  derhiklan  itu  benar-benar  terdapat  tanda   (kekuasaan
Allah),   tetapi   kebanyakan   mereka   tidak   beriman."    Audal   ya"8

bexpendapat,  jumlah  yang  beriman  kapada  Syu'aib  AS  dari  kedua
kelompok ummat tersebut beljumlah 900 j iwa.

Firman AIlah :

;ja,a±:G©a;i.yi'ci±i,ch>6j3©`;jfj-i;;S9i'#9j
©@~;<Yl;£c#£©,ap3,i#gl}>©'c¥j±.tJ,

"Dan, sesungguhnya AI Qur`an ini benar-benar diturunkan oleh

Tuhan semesta alam. Dia dibowa turun oleh Ar-Ruh ALL Amin

(Jibril). Ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah

3+3



seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Derlgan
bahasa Arab yang jelas. Dan sesungguhaya AI Qur`an itu benar-

benar (tersebut) dalam Kitab-kitab orang yang dahulu."

(Qs. Asy-Syu'araa`  [26]: 192-196)

Firman Allah SWT,  'ipj±j-i ;; a;;jar j%j3 "Da», seszf»gge.A«)/a
AI  Qur`an  ini  benar-benar  diturmnkan  oleh  Tuhan  semesta  alam."
Allah  SWT  mengulang  kembali  penjelasan-Nya  sebagaimana  yang
telah   dilakukan   sebelumnya   pada   pemulaan   surah   pada   tema

pengingkarankaummusyrikterhadapAIQur`an.©a;i¥l'cl±i,A>6jj
6S S   "Dia dibowa turun oleh Ar-Huh Al-Amin (Jibril). ke dalam
hatinu   (Muhammad)."   Nazala   dengan   tckhfiif  (tanipa,  tasrydid),
demikian gz.ra `aA Nafi`, Ibnu Katsir dan Abu Amru.

Ulanalairmyamembaca,"Iva!zzalcz"7°9denganfarydz.d.'G|±\£}i,A>

ajiFjtdalamkedudukan#asAabdaniniadalahpilihanAbuHatimdan
AbuUbaidberdasarkanfirman-Nya,a;;;1'#j3yangmenjadi7%asAdar
dari 7!czza/a.  Bukti dan alasan (tertolaknya pendapat) bati siapa yang

membacanya    fczAAfl!/   dengan    alasan   bahwa   kalimat   ini    tidak
mengandung  lafazh  mwqa!ddczr (yang tersimpan),  sebab,  malma  ayat

adalah:  Sesungguhnya AI Qur`an diturunkan oleh Jt¢bbw/  `4cz/¢maz.z.J7

yang    dibawa    tunm    oleh    Jibril    kapada-mu    (ya   Muhammad).
SebagaimanaFirmanAllahSWT,S;,'al'iri€g±:g\j3£<jfriJ:
&S    ``Katakanlah, 'Barangsiapa yang menjadri wiuswh Jibril, maka

>

Jibril  itu  telch  menurunhannya  (AI  Qur`an)  ke  dalam  hatimu'.""
Yakni,   membacakannya   kapadamu   dan   kemudian   tersimpan   di
hatimu. Ada yang mengatakan, "Untuk membuat hatimu konsisten."

709  gz.ra `aA  ini terhitung  gz.ra `aA sad `z.)p/aA  sebagaimana  disebutkan di  dalam i4/

J77i%`6:`7A]7£'adq=±"[q2r]`.:bgA7?-Ivasyrhal.152.



9±.S;;9)=±>©'d©,±±S'cf,'®g:±,"Agarharmmenjadisa|ah
seorang  di  arttara  orang-orang yang  memberi  peringatan.  Dengan
bafeas¢ J4rab )/cz7Ig/.e/crs. " Yalmi, agar mereka jangan berkata, ``Kani

tidak memahami apa yang kamu katakan."
':Sijffl\ £ a ;;;[± "Dan sesungguhnya AI Qur`an itu benar-

benar (tersebut) dalam Kitab-kitab orang yang dahulu." Yalmi, behia
tentang  turumya  AI  Qur`an  telah  dinyatakan  di  dalarn  Kitab-kitab
terdaliulumaksudnyaKitabparaNabiterdahulu.711

Ada  yang  bexpendapat,   bahwa  berita  tentang  Muhammad
terdapat di dalam Kitab-kitab terdchulu7]2, sebagaimana Firman Allah

SWT,  +.i±¥.1j 3+;i;S!{ j, ;£i;g (:jj€.ijp¥.  "...);any /7€ama»}JczJ
mereha  dapati  tertulis  di  dalam  Tourat  dan  Injil  yang  ada  di  sisi
mereha."  4z-Zwbwr  adalah  cz/ Kwfc4b  yaitu  Kitab-kitab  suci.  Bentck

tunggalnya  zczbwwr,   saperti  ra!sww/  bentck  tunggal  dari  rwscf /  -telah

dibahas sebelL-ya.

Firman AIlah :

u£;G,d;:i,i,5©&e~*±~j,\3±f:,,#:.f€£.\£.¢L§j3f
ai!i#©dej:a,3St±6rfS,'Oij£©afzifty.i
6\j3i#:61£,^><*,3.ty'©dr,?-1t±iife

7]] Perkataan ini disebutkan oleh AI Mawardi dalam  tafsinya (3/184). Pemyataan

pertama diyakinkan milik Qatadeh, den perkataan kedua milik As-Suddi. As-Suddi
menambahkan untuk menjadi perkataan ketiga:  Berita tentang  agamamu  dan sifat
ummatmu di dalam Kitab-kitab terdahulu." Demikian dikatakan oleh Adh-Dhahhak.

112  Ibid.



'Jfjffus©a;:Z;.t'f5'ii:Jf±~-t3©1~`¥.t
•fi® i ' f .'

"Dan, apakah tidak cukup menjadi bukti botgi mereka, bahwa para

uluna Bani Israil mengetahuinya?. Dan, kalail AI Qur`an im karl.i
turunkan kepada salah seorang dctri golongan bukan Arab. Lalu, ia

membacakannya kepada mereha (orangorang haft); niscaya
mereka tidak akan beriman kepadrnyQL Dem{kirnLah Kami

masukkan ALL Qur`an ke dalam hate orang®rang yang durhaka.
Mereka tidak beriman kepadanya, hingga mereka metthat adzizb

yang pedih. Maka, datanglch adzab kapada mereha dengan
mendadak, sedang mereha tidck menyadarinyQL Lalu,  mereka

ben.kata, ` Apakah kant dapat diberi tangguh? '."

(Qs. Asy-Su'araa` [26): 197-20S)

FirmanAIlaliswT,&5;}~j:{j££jz1=;j£.k.¢c#J'5i"Da„
apakch tidck cirhap menjadi bukti bagi mereka, ba:hoa para ulama
Ba#i. Jsra[z./ mengelaA#z.nya.?." Mujahid berkata, "Yakni Abdullch bin

Satan, Salman dan lain-lainnya yang telah memeluk Islam."713

Ibnu Abbas RA berkata, "Penduduk Makkah mengirim utusan
untuk    bertemu    dengan    orang-orang    Yahudi    bertanya   tentang
Muhammad   SAW.   Maka,   orang-orang   Yahudi   tersebut   berkata,
"Inilah  zanannya  Muhammad  SAW,  sungguh  kami  mendapatkan

saputar si fat dan karaktemya7'4 di dalam RItab Taurat."

7_\:_±fli.  Ma`ani AI  Qur`an lfarya An:Nhas (51104),  da.` AI Muharrar AI  Wngiz

(I?I/482);ardarimnuAbbasdisebutkanmnuAthiyahdidalan4"#Aamar"Wa/.ie

(12/80).



Dengan demikian lafazh `fulana" ditujukan kepada siapa saja

yang memiliki pengetahuan saputar Kitab-kitab suci terdahulu, sama
saja   apakah   dia   telah   memeluk   Islam   atau   belum   berdasarkan

pendapat ini. Hanya saja, pemyataan para Ahli Kitab tersebut menjadi
bukti bagi orang-orang musyrik, sebab, dalam banyak perkara agama
mereka selalu bertanya kepada para Ahli Kitab. Mereka menyan8ka

para Ahli Kitab itu memiliki pengetahuan.

Ibnu  Amir membacanya,  "4wcl/am  faha#  /a!%wm ,4aya!fro#, ''7`5

dan ulama lain membacanya "4wc!/am );afu# /¢ftcim .4¢);af¢#, " dengan

#asfaab  sebagai  khabar  dan  ism }/aha#.  j3:i::®i "(w/ama  BaHz.  Jsr4z.0

me#gefclfowz.#);cz. "  Kalimat  sebenarnya  adalch:  a!wa/am  );afu7!  /¢fowm
`ilmu    `ulamaa'i   bani   israa'iila   al   ladziina   aslanuu,    aayatan

"!czdfoz.feczfcz",   yang   artinya:   dan,   apakch   tidak   ada   pada   mereka

pengetchuan  (tentang) ulana Bani  Israil yang telah memeluk Islam,
sebagai bukti yang nyata. Berdasarkan qz.ra `clA pertama (yalmi gz.ra `afa

Ibnu Amir) ism haa#a adalah aa);czfzt# dan khabanya adalah  ~i!;\:ge

;:1=Jj i.€j`:i.     `Ashim     al    Jahdari     membacanya:     a»fa`hamaAw
`ulamaa'u bani israa'ii|.7\6

':xp±±±It\  J;4 S   '::r3 i; "Dan, kalau AI QiL;r`an itu kami

turunhan kepada salch seorang dari  golongan bukan Arab." Yalmi
kepada  seseorang  yang  tidak berbahasa Arab;  rig  ,'®ij=  "£a/«,  z.a
membacakannya  kepada  mereha  (orang-orang  kafir, "  deng;an tidalf
menggunakan  bchasa  Arab  tentu  orang-orang  kafir  itu  tidak  akan
beriman    dan    akan    berkata    kanii    tidak    memahaninya.    Ayat

" gz.ra `aA Ibnu Amir ini adalah gz.ra `aA sad `z.}iaA, sebagainana terdapat di dalam

A'7fg"8}.`r£2`/a7fo[72;#Zia9]"i6#-T&y:i:.;]a5`:ifa„.„a"schutkanlbnuAthiych

di dalam AI Muharrar AI Wdyiz {12180).



se"isa.trya...  €i4  61'.i   '25i== $5   "Dan, jikalau Kami jadikan AI

Qur`an itu suatu qira`ah dalan bahasa selain Arab. "r'\7

Ada  yang  bexpendapat,  artinya,  jika  Kani  menurunkan  AI

Qur`an kapada seseorang bukan dari bangsa Arab tentu orang-orang
kafir   itu   menolck   untuk   beriman   dengan   lagak   dan   sombong.

Dikatakan: ra/.w/#7! a J.a7#w dan rajw/## cz J.cI7"fy untuk seseorang yang

tidak  fashih  berbahasa  Arab  walau  dia  orang  Arab,  dan  ra/.w/w#
`a/.a"z.)/ untuk seseorang non Arab walau dia fashih berbahasa Arab.

Hanya saja, AI Farra`  membolehkan ra/.cfha  `a/.amz.)/   dengan makna
a`jamty!"

AI Hasan membacanya:  `a/aa ba `dtiz. a/ a}-amrtyz.I.»7" dengan

dua j/a ` tasydid berfungsi sebagai penyebutan ketunman.  Siapa yang
membaca:  cz/  aJ.amz.z.»a  maka  ada  yang  berkata  itu  adalah  bentuk

plural dari o7.amz., tetapi pandangan ini jauh deri benar, sebab, lafazh
yang  menjelaskan   si fat   yang  bentuk   mci`c["#afmya /a `/aa'  tidak
berbentuk plural dengan wac/ dan »w«  dan tidak dengan a/zJ dan fa `.
Tidak diucapkan:  4!femczrww#  dan tidak juga faamrawczaf (untuk afa7#czr
-bentuk tunggal- yang berarti merah).

Ada     yang     berpendapat,     asalnya     adalah     cz/     aJ.amz.i.#

sebagaimana gz.ra `czfa AI Jchdari,  lalu );cz ` nasab-nya dihapus.  Benfuk

pluralnya  dengan );cz`  dan  #ct#  untuk  penyebutan  nasab.  Demikian

yang dikatakan Abulfattah Utsman bin Jinni, dan ini adalah madzhab
Sibawaih.

Firman    AIlali    SWT,    i±ca:dr,tx'    "Demz.fa.a»/CZA    Kamz.
7»aswife71. "  Yaitu  AI  Qur`an,  yakni  ingkar  terhadap  AI  Qur`an;   e

;::£E.F#E.a;/[4#;#„.,karyaA|Fana`(2/283).
7]9 gz+¢ `aA AI Hasan ini disebutlcan lbnu Athiyah di dalam i4/ "I/Aarrar [4/ Wa/.I.z

( 12/80), dan An-Nulias di dalam J'rab .4/ gwr `a# (3/192).



c*<it£.1 © fas:It ±S "ke dalam hati orang- orang yang
durhaka.  Mereha tidak beriman kepadanya. "  Aha yarmg bexpendrpat,

artinya adalch: Kami masukkan si fat mendustckan ke dalam hati-hati
orang-orang kafir.  Si fat mendustakan tersebut yang menahan mereka
dari keimanan.720 Demikian yang dikatakan Yahya bin Salam.

Ikrimah    berkata,    "qcami    memasukkan)    4/    gasw¢¢,721

kekerasan hati." Malmanya berdekatan, dan telah dibahas sebelumnya

Pada surah A| Hijr.722

AI Farra` membolehkan723 membaca dengan /.az7% pada lafazh

6Li,3.Y' ,  sebab,  1afazh  ini  mengandung  makna  syarat  dan  jalan
penyebab.  AI  Farra`  berkata,  "Di  antara kebiasaan  orang  Arab jika
meletakkan  huruf  ty' pada  tempat  Yf  pada  contoh  ayat  ini,  maka
lafazh  setelahnya bisa  di-/.¢zm-kan  dan bisa  di-rcz/cz `-kan,  dan Anda

bck:a:fya,  `rabathtu  al  f;arasa  laa  yarfalit  a:ka:n    laa  yanfalitu  (sayai
mengikat kuda [agar] tidck lepas) bisa dengan/.azm atau rcz/cz `. Sebab,

minanya (dengan/.czzm) adalch: Jika saya tidak mengikatnya, ia akan
lepas.  Dengan r¢/a ` bermakna ky/¢a )/a7!/a/I.fw,  agar tidak lepas.  AI
Farra` bersyair untuk sebagian bani Uqail:

Dan sehingga kami lihat kerja terbaik di antara kani

Pasangan serunch tanpa nikah, agar tidak tertudwh qaa yaqrifu)

Permdwh72A

Dengan rafa`, sebab huruf hay dihapus. Contoh dengan lafazh

/.czzm terdapat di dalan syair yang lain:

720 Atsa!r dari Ibnu Salam disebutkan AI Mawardi dalam  tafsimya (3/184).
72t ,4tsar dari Ihimah disebutkan AI Mawardi (Jbl.dy.
722 Lih. Tafsir ayat 12 dari surah AI Hijr.
723 Lth. Ma'ani A| Qur`an (2/283), dan Fath AI Qadir (4116]).
724  Syair  terdapat  di  dalan Ma!'a"!. ,4J  g!Ir`a",  AI  Farra`  (2/283),  dan Fafti j4/

Qadir(4l\67).



Sepanjang ham berdua menolaknya, ia tidak munoul aaa tarid)

Maka biarkan ia, timba penwh air telch lama dingin725

An-Nuhas  berkata,726  "Semua  perkataan  yang  berhubungan
dengan  lafazh   €Lij±.Y' di  atas  adalah  salch  menurut  ulama  chli
nahwu  Bashrah  (basfaarz:}o#.i.#).  Tidak  boleh  menjadikan  kata  kelja

/.¢zm tanpa ada pelaku /.¢zm-nya, dan tidak mungkin "sesuatu" dalam
melakukan  pekeljaan jika  "alat  keba"-nya  ditiadakan  bekelja  lebih
kuat  dari  adanya  "alat keba".  Ini  sebuch pendalilan yang kuat  dan

jelas.

€££J r¥,-t3  ©  £J,~ty.i   €riJ:ii #J 61     "...Az.»gga merefap
melihat  adzab yang pedih.  Maha,  datanglch adzab kepada mereka
de7zgr#  me7zdadaA. "  Yaitu  adzab  tersebut.  AI  Hasan  membacanya,
"fata'tiyaham, ""  dellgan  ta`,  dan andnya, `.fata'tiyaham  as-saa`tu

bczgfif¢fcm   (maka  kiamat  datang  kapada  mereka  secara  tiba-tiba),
tetapi     disembunyikan    sebab    kenyataan    adanya    siksa    sudah
menunjukkannya dan mengenai hal itu banyak ayat AI Qur`an yang
menyebutkan dchki an.

Seseorang berkata kapada AI Hasan ketika AI Hasan membaca
`yafa 'fz.);a!fac{7#",  "Wahai  Abu  Sa`id,  yang  datang  menimpa  mereka

adalch adzab  (cz/  `4zab)." AI Hasan berkata,  "Ada pun yang datang
menimpa mereka adalah kianat (a/ gz.};aama¢) secara tiba-tiba.";  ;a;

725 Syair ini dipergunakan sebagal dalil penguat oleh Ath-Thbari di dalam /a7»z.'

.4J Ba)/a#  (19/71),  dan  AI  Farra`  di  dalam "a'a"r .4/  gtrr`a"  (2/284),  dan  Asy-
Syaukani di dalam FafA .4/ gad].r (4/167. Dan, di dalam .4J-£isa% pada lafazh IIrateri
(Aa!/a 'a),  disebutkan:  Syair ini memisalkan seorang wanita yang dinikahi seseorang
yang mencintainya. Malma Aa/a 'aAaa: menolaknya atau melarangnya untck datang
ke sumber air. .4J-Sz/.aa/, bentuk plural dari szJ'/ yang berarti tinfoa yang dipenuhi air.

726 Lib. /+4G j4/ g"r`aH (3/193).
727  gz.ra`aA AI Hasan disebutlcan Ibnu Athiyah di dalam 4/ "w4arar j4/  Waj[.z

(12/82), dan Asy-Syaukani di dalam Fafti .4/ gzzdz.r (4/167).



<±t±3£:i "Sedang mereka tidak menyadarinya, " dengan kedatangan
whato tersebut.  'o£)£± '£;i J£ .\S!% ``Lalu,   mereha berhata,  "Apakah
hamz. dczpaf dz.be7-I. famggrfo.? " Yakni,  ditunda dan diakhirkan.  Mereka

meminta agar bisa dikembalikan (di dunia), tetapi, pemintaan mereka
tidakmendapatjawaban.

AI  Qusyairi  berkata,  "Dan  perkataan-Nya:     #,-t3   bukan
`¢ffo¢/  atas perkataan-Nya:  ji£: 6i , tetapi, merupakan jawaban atas

perkataan-Nya:  <Li3.i . Ketika ia adalah jawaban atas kalimat #a¢,
makaiadi-»asAab-kan.Demikianjugaperkataan-Nya:i;L#.

Firman AIlah:

f'+~€3©aif;€±:=L€b££L:jifi©6L*=::S.c,j'±i-L-j©<S::;-S"f=£j-G©<p,i;Li\jgl€

©6rfei±fjG3i3©6L6*ciy€!3±j6,~
"Maka, apakah mereka meminta supaya disegerakan adzab kami?.

Maka, bagaimana peredapatmu jika Kani berikan kepada mereka
kenikmatan hidup bertahun-tahun. Kemudian datang kepada

mereka adzab yang telah diancamkan kepadu mereka. Niscaya tidak
berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya. Dan,
Kami tidak membinasakan sesuatu negeripun, melalnkan sesudah

ada baginya orang-orang yang memberi peringatan. Untuk menjadi

peringatan. dan Kami sekali-kali tidak Berlaku zhalim."
(Qs. Asy-Syu'araa`  [26] : 204-209)



Firman Allah SWT,  6L#. C.j'j;;i  "Maha, apahaA mereA&
meminta supaya disegerahan adzab kami? " Muqatil berkata, `.Orang-
orang  musyrik  berkata  kepada  Rasulullah  SAW,  ``Ya  Muhammad,
kapan    siksa    datang    kapada    kami.    Kamu    pasti    tidak    bisa

mendatangkannya. '' Maka, turmlah ayat : =J'±£ifi © 6L*;£:S. 6j]:i;i
:p±±: ;3ffl d)= ..Maka, apahah mereha meminta supayi diseg6rairan
E=

adzab  kami?.   Maka,   bagatmana  pendapatmu  jtha  Kami  berikan
kepada mereka  kehikmatan hidrp bertahan-tchun. " Yalmi di dITira,
dan maksudnya penduduk Makkah sebagaimana yang dikatakan Adh-
Dhahhak dan lainnya;   <2j'j;i.    .Sf6 i;~€ 3  "Kemwdz.a# drfc#g
kepada mereka adzab yang telch diancanham kepada mereka. " Slksa
dan kehancuran;  6L#.    Sg C jz£ Siji ~[  "Jvisca);& fz.daA bergz/#&
bagi  mereka  apa  yang  mereha  selalu  menikmcknya."  "i;"  ya][I8

pertama    bemakna    z.sfzjgivcza7»    acalimat    tanya)    yang    bemakna

penetapan, dan berada pada kedudukan #asfeab dengan adanya lafazh

6:i , dan "~C" yang kedua berada pada kedudukan rafa`. Boleh juga
" ~[" kedua sebagai mac #a¢ ®enafian) tanpa kedudukan baginya.728

Ada yang mengatakan,  "~[ " pertana sebagai huruf #a/ dan
"~[" kedua berada pada kedudukan rafa`  dengan  adanya  lafazh  6ii

dan  dfeamz.r  fra`  dihapus.  Susunan  kalimat  sebenamya  adalch:  mac

aghaaa  `anhun  az-zamaan  al  ladzii  haanun  yumatta`uuna,  alit:Inya.
tidak   berguna   bagi   mereka   masa-masa   di   mana   mereka   selalu
menikmatinya.

Az-Zuhri  berkata,  "Jika datang waktu pagi  Umar bin Abdul
de±z£.al;gmg:m#;~:esgo:::#dj:.;gr¥£:.:i3igri=£€£j[
bagainana    pendapatm   jika    Kani    berikan    kapada    mereka

728Lih./'rab,4/g#r`a#karyaAn-Nuhas(3/193).



kevikmatan hidrp bertahun-tahun. Kendian datang kepada mereka
adeab yang telah diancamkan kepada mereha. Niscaya tidak berguna
bagi  mereka  apa  yang  mereka  selalu  menikmatinya."  RTml:Mdian
menangis dan berkata:

Siang harimu, wahai yang angkwh, adalah lupa dan lalai

Dan malammu adalah tidur, maka kehinaan lazim bagimu

Pada saat jaga[mu, kanu tidak berjaga dan teguh

Tidak saat tidur, menang dan selamat

Kamu bahagia dengan yang punah dan gembira dengan angan
semla

Seperti yang tidur dibuai lezat Tvimpi sdya

Kamu berusaha mendapathan apa yang kelak kamu benci datangrlya

Demikianlah hewan-hewan hidrp di dunia

Fiman   AIlah   SWT,    3±jc,~t~\ac;:r[j "Dan,   Jramz.   fz.da*
mmeamabtnaahs,aa%ase;ua%::erg;:;:::§}adrk=..%,'aa:;ha"n=u%%:daa

baginya orang-orang yang memberi peringatan. " Ya]mi pala. Ras\il.,

a;f3  "U#ut meJ®/.adz. perz.#grfc[#. " AI Kisa`i berkata,  " g:r;  berada

pada kedudukan 7!czsfaczb sebagai faacz/ ¢eadaan penj elas)."

An-Nulas729 berkata,' "Ini  tidck benar." Pendapat yang benar
adalah yang dilontarkan oleh AI Farra`  dan Abu Ishak bahwa lafazh

ts3|3 berada pada kedudukan #asftab sebagal 7"asAdar."

AI      Farra`      berkata,730      "Yakni,     );clde¢fafa.rw#7Ia      cJzz.fra[a!

(mengingatkan  akan  sebuch  peringatan)."  hi  pendapat  yang  benar,

1_2_9_Lib.|'rabAIQur`an(31193).
130 Lib. Ma'ani AI Qur`an (21284).



sebab, makna  aJji: C£Y€!adalah Wa¢ /aA¢a mzfdzczife."zf» (melainkan

sndah ada baginya orang yang mengingatkan). Dan, pada lafazh  tsf3
tidek    didapat    z.`rab    yang    tegas,    sebab,    diakhiri    dengan    a/I/
ma!gsAww7iaA.  Boleh  membaca  ts3|3  dengan  tanwin,  dan  boleh  pula

mendudukkannya  pada  kedudukan  rafa`   dengan  menyembunyikan
mubtadd .

Abu   Ishak   berkata,   "Yakni,   I.#dzc[a"#aa!   dzz.fr¢.   Artinya

peringatan   kami   (akan   sebuah)   peringatan.   AI   FaITa`   berkata,73]
"Yakhi, dz4cI/I.faa dzz.fr¢ dan fz./lfa¢ dzz.fra. " Peringatan itu, dengan ism

isyarat dengan bentuk mk `a%#ats dan mc.dzaifer.

Ibnu AI Anbari berkata, "Sebagian ulama pakar tafsir berkata,
"Tidak ada w¢gcI/  sempuma di  dalan  surah Asy-Syu'araa`  kecuali

fiman-Nya,   agj;:    C£   Y€b  menurut  kani  ini  w¢g&/ hasan,  dan
kemudian memulai dengan pet.kataan  ts3|3  dengan makna Az.a dzz.dra

(dia  adalah  peringatan)  yalmi );wdzaife."A#m  dzz.fro  (mengingatkan
akan sebuah peringatan). Dan, waga/ pada lafazh  ds3|3  adalah lebih
ba:ik.  ':±±f> €±- G6  " . . .dan Kami sehali-kali tidak terlaku zalim,"
dalam mengazab mereka sebab kani telah menghadirkan alasan dan
bukti serta memaaflcan mereka:

Firman AIIah:

j#£©6L;±==;~(j*#;L'j©a±=±T,fu>jffL~j
i,-6jgJ£\:S'iSt±,'E#©3jyj±,?f¢

:LT-.i

13\  Ibid.

a,i±'t



«Dan, AI Qur`an itu tidaklch dibowa turun oleh syctan-syetan.

Dan, tidaklah patut mereka membowa turure AI Qur`an itu, dan
merekapun tidak akan kuasa. Sesungguhnya mereka benar-benar
dijauhkan dart mendengar AI Qur`an itu. Maka, jal.ganlah kamu
menyeru (menyembah) Tuhan yang lain di sq[mping Allah, yang

menyebabkan kamu termasuk orangcorang yang diazab."

(Qs. Asy-Syu'araa`  [26]: 210-213)

Firman Allah SWT,  S±;Silt,A> jj;? (i "Da#, fz.daA/aA dz.bow
fcirzi#  o/efe  S)/eJa#-  s)/efa#. "  Yakni  AI  Qur`an,  tetapi,  dibawa  tunm

oleh A" ,4mz.I.», Jibril AS.  ¢; .:±3L © 6L#. [j ;i #€ l:i
'bSi;;:1±fut"Dan,tidcklah;£futmerekamembawatur;nAIQprr`an

itu,  dan merekapun tidak akan haasa.  Sesungguhnya mereka benar-
benar   dyawhkan   dari   mendengar   AI   Qii:r`an   itu."  Dengan  carol
melempari  mereka  dengan  meteor  sebagaimana  yang  telah  dibahas

Sebelunnya pada surah A| Hijr.732

AI Hasan dan Muhammad bin As-Sumalqa` membacanya:  7ya!

"acz     f¢#czzzcz/aJ    bz.far.    as}/-spa);aafA"w#w.733    AI     Mahdi    berkata,
"Demikian itu tidak dibenarkan dalam bahasa Arab dan bertentangan

dengan tulisan yang ada."

An-Nuhas734 berkata, "Qira` ch ini salah menurut semua ulana
ahli  nahwu,  dan  saya  mendengar  Ali  bin  Sulaiman  berkata:  Saya
mendengar Muhanmad bin Yazid berkata, 'Bacaan ini salah menunit
ulana. Kesalahan teljadi karena kesanaran. Ketika AI Hasan melihat

732 Lib. Tafsir ayat 1 8 dari surah AI Hijr.
733  gz+a`aA A| Hasan dan lbnu As-Sunaiqa`  ini disebutkan An-Nulas  di dalan

J'rab .4J gtir`an[ (3/194), dan Ibnu Athiyah di dalam 4J "w#a"ar .4/ Wajie (12/83),
dan Ibnu Athiyah berkata, "gI.ra `aA ini tertolak."

734 Lin. An-Nuhas Jbl.d.



di  lafazh  akhimya );¢`  dan  #w#  dan  berada  pada  kedudukan  rafa`
scakan bentuk jama` salim, dan AI Hasan salah."

Di dalam hadits,

fJ-,i, al`3 ,JJ3i!
`` B erhati-hatilah terhadap kekeliruan orang a|in. "H35

AI Hasan membaca ayat berikut saat menjadi imam:     ijf l;.S

Sh, .`Bila  mereha  kembali  kepada  syetan-syctan mereha."n36
Jika pada lafazh a)/cryaffa!.z." diucapkan dengan huruf w¢w yang berada

pada  kedudukan  rafa`,  maka  wajiblah  menghapus  ###  disebabkan
ardarryaiidhactfah.

Ats-Tsa`Iabi berkata, "AI Farra` berkata, 737 'Syaikh AI Hasan

telah  salah.   Dan,   dikatakan  hal   demikian  itu  kepada  Nadhr  bin
Syumail,   maka   dia   berkata:   Jika   dibolehkan   beralasan   dengan

perkataan  Ru'bah  dan  AI  Ajjaj  serta  sekutu keduanya,  maka boleh
pula  bexpegang  dengan  pendapat  AI  Hasan  dan  sahabatnya  bahwa
keduanya     membacanya     demikian     berdasarkan      falcta     yang
didengamya."

Para ahli sejarah berkata, "Jika lafazh as);-fy¢z.fAaa# bentukan

dari s}/aaf%acz-)/¢s);z.I.ffac¢, maka ada alasan atas gz+a `aA keduanya."

Yunus  bin  Habib  berkata,  "Saya  mendengar  seorang  Arab

pedellarrmn berkata.,  dakhalnaa  basaatin  min  waraa 'ihaa  basaatuun
Q[ami  memasuki  taman  dan  di  belakangnya  lagi  terdapat  banyak
tanan)."

735 Disebutkan As-Suyuthi di dalam A/ Kab].r ( 1/224) dari riwayat Ad-Dailami dari

Ibnu  Abbas  RA,   dan  Imam  Suyuthi  menyebutkannya  di  j4J  /amz.'  j4sfo-S¢agfe].r
de;n::¥:n°A#a;;::ar:#tl#¥`aH:e(:;::5y):Jchhadrtsmdfoa`z/



Menurut  saya  (A]  Qurthubi)  "Betapa  samanya  gz.rtz`aA  ini

dengan gz.ra `aA AI Hasan (tersebui)."73,8               7

Firman Allah SWT,  a>i±-t±fr, ji`: ¢'; Sf a 'E #
"Maka, janganlch kanu menyeru  (merryembah)  Tuhan yang Join  di

samping Allah, yang menyebabkan kanu termas:uk orang-orang yang
d..azab. "   Ada   yang   berpendapat,   maknanya:   Katalkanlah   kapada

orang-orang kafir perkataan ini.                                          /

Ada  yang  berpendapat,  ayat  ini  ucapan  Allah  SWT  kepada
Rasul-Nya  SAW walau pun Rasul-Nya tidak berbuat  hal  demikian.
Sebab, para Nabi itu rna `sAwm (teljaga dari berbuat dosa) dan terpilih,

tetapi diucapkan kalimat saperti ini kapadanya, objeknya adalah orang
selain  Rasul.  Hal  ini  dipahani  dalam  firman-Nya,     cfii€;±£  j'}fS

<;,£Ffi\ "Dan,  berilah peringatan kepada  kerabat-kerabatrm yang
ferdehaf. " Jangan berpegang berdasarkan ketunman dan kerabat yang
dengan itu melalaikanmu mengingatkan akan kewaj iban mereka.

Firman Allah :

i~a=±i£,ca££±3;±`y'©&,j<y'tcfr'i±j.+fB
Gg5'!'j©6L#:ft,:tfjr!rGfj=jL#6£©6*3±t

©6.attuia±:::9'©#'deaJL=jdft©T33jf2jl.t
©i?'t,?fjifi

"Dan, bertlah peringatan kepada kerallat-kerabatmu yang terdekat.

Dan, rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang

738 j4tsar  dari  Yunus  disebutkan  lbnu  Athiyah  di  dalam i4/ M#Aarror i4/  Wrajie

(12/83).

GEE



mengikutimu, yaltu orangorang yang beri.I.an. Jika mereka
mendurhakalmu maka katahawhh, ' Sesungg.Ihnya aha tidak
bertanggung jowch terhadap Qtpa yang kqmu kyjakan.' Dan,

bertavl]aRIEallah kapeda (Auah) yang Maha Perkasa lagi Maha
Penyayang. (yang) Melihat hamu ketiha komu berdiri (untuk

sembahyanal. I)an, (melihat pula) per.Ibahan geTak badanmu di
antara orangcorang yang sujud. Sesungguhnya Dia adolah yang

Maha mendengar lagi Maha mengetahuL"

(Qs. Asy-Syu'araa` [26): 214-220)

Fiman  AI\alh S:WT,   <±fi  &±;i  ;Sks  .`Dan,  berilah
peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. "

Mengenal potongan ayat ini dibahas dua masalah:

Pertotma..   <z;fi  Sh;i  3SifB  `.Dan,  berilah  peringatan
kepada  kerabat-kerabatmu  yang  terdekat. "  ELcha:trkeraitoat  dckat
Rasulullah   SAW  mendapat  perhatian  pertama  dan  utama  untuk
mendapat peringatan, untuk mencegah sikap mereka dan orangorang
di luar mereka dalan memusuhi Rasulullah SAW karena perbuatan
svirik mereka. Adapun yang dimaksud dengan kerabat-keral>at dekat
tersebut  adalah  kaum  Quraisy.  Ada  yang  belpendapat,  suku  Abdi
Manaf.

Disebutkan di dalam SfoaAz.A MZAs/z.in,

rfuei * ifu;i C#3€vi al€of ;,LL9i3



"Dan,  berilah  perimgatan  kapada  kerabat-kerabatmu  yang

terdekatdansahabat-sahabatmuyangikh|ash.'nT9

Zhahimya teks ini edalch ayat AI Qur`an, kemudian dihapus
hukum bacaannya (mausndh), sebab tidck tertulis di dalam AI Qur`an
dan riwayatnya tidck mutawatir, dan jika dinyatckan bahwa itu bagian
dari AI Qur`an maka clan meninbulkan pertanyaan. Hadits ini berisi

perintah untuk memberi pedngatan kapada kerabat dekat yang percaya
kapada Rasulullch SAW, sebab hanya orang-orang yang ikhlas yang
bisa menerima Islam bedman kapada Allah dan Rasul-Nya dan bukan
orang-orang musyrik. Sebab, tidak ada baSan ikhlas bagi orang-orang
musyrik.  Akan  tetapi,  Rasulullch  SAW  menyeru  semua kerabatnya

yang  percaya  kapadanya  dan  tidak,   memberi  peringatan  kepeda
semuanya  dan  orang-orang  beserta  mereka  yang  datang  kemudian.
Tidak ada dalil periwayatan baik maknawi sekalipun Rasulullah SAW
hanya  menyeru  dan  memberi  peringatan  kapada  orang-orang  yang

percaya kapadanya saja.

inani Muslin meriwayatkan dari hadits riwayat Abu Hurairah,
dia berkatay `Ketika ayat ini nmm:  q;i`ty.i d:ri;£j-I;fs 'Dqn, berz.faA

peringatan   kepada   kerabat-kerabatmu  yang   terdekat,'   Rae;ndRTHLch
SAW  mengundang  selun]h  orang-orang  Quraisy,  dan  mereka  pun
berdatangan   memenuhi   undangannya   dan   Rasulullch   SAW   pun
menyeru  mereka  secara  umum  maupun  personal.  Rasulullah  SAW
bersabda,

739 in.  Imam Muslim, pehoahasan tentang lmap Bab Fiman Allah SWT,jj!f5

€{fty6&:i "Dan,  berilah peringatan  kepada kerabat-kerabatm yang  terdekat."
(1/194).

?3?  +J
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.i@,st dfa +i tfo' aoi f fe all fe ifa' ±i±if
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"Wahai bani Ka.ab bin Lm`al, selanatkanlch diri kalian dari

apt neraka. Wahai bani Mu"ch bin Ka`ab, selamatkanlah diri
kalian    dari    apt    neraka.    Wahai    bani    Abdr    Syams,
selamatkanlah  diri kalian do[ri apt neraka.  Wahai bani Abdi
Manor selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai bani
Hasyim,  selanatkanlch  diri  kalian  dart  apt  neraka.  Wahai
bani  Abdul  Muthallib,  selamatkanlah  diri  kalian  dari  apt
neraka.   Wahai   Fathimah.   selamatkanlah  dirimu  dart   apt
neraka.  Sungguh aku tidak berklusa  atas  kalian sedikit pun
dari kekuasaan Allah SWT kepada halian, keclndi rasa kasih
sayangha  kepada  halian  yang  akan  aku  limpchkan  kapada
halian semua. .n40

IKedzf¢:   Pada   hadits   dan   ayat   ini   terdapat   dalil   bahwa

kekerabatan   dan   ketunman   tidak   berkaitan   dengan   sebab-sebab
menjadi   seorang   Hamba,   dan   terdapat   dalil   yang   menunjukkan
bolehnya menjalin hubungan dengan non muslim serta memberinya

74°  ford.   (|/|92).  ,4/  Ba/aa/,  bentuk  pluralnya  baha/zf».  Ada  yang  mengatakan

artinya,  yang  mellfoasahi  tenggorokan berupa  air  atau  susu  atau  laimya.  Malma
hadits: Hubungan kita ketika di dunia, dan aku tidak lnallpu menhoantu kalian walau
sedikit dari kehendak Allah SWT. j4m-IVz.Aap;aA (1/153). Imam Muslini pembahasan
tentang iman (1/192). AI Bukhari, dalam pembahasan tentang etika, bab:  14.



pengajaran  dan  nasihat.  Dasamya  adalah  sabda Nabi:    "Rczscz  kasz.A
sayangku  kepada  halian  yang  akan  alca  limpahkan  kepada  kalian
semwa,"  dan  firman-Nya,  g.9t  j    .tjfi£   ;.9€t  £  'rii   'ife'.  t3£
"Sesungguhnya  Allah  hanya  melarang  hamu  menjadikan  sebagai

kawanrm   orang-orang   yang   memerangirm   karena    agana,"n4\
sebagaimana yang akan dij elaskan nanti pada tempatnya, J7!s);a 4//a!fa.

FirmanAllahSWT,G±±j:3tJ,d=Sij},`a£\£j:3ij'y'`.Dan,
rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengihatimu, yaitu
o7.cz7ig-o7.¢#g  )/a7Ig  berz.mczm. "  Telah  dibacarakan  sebelumnya  pada

surah Al Hijr742 dan surah A| |sraa`.743 Dikatakan: 4fea/¢drfea /.aHczfacI%cj

;d::e„:k:1::db„er:[afu;;:a„T,e;e:¥e=y:£]Tsnthyfa,:=a:;j€¥3j;:;,#
'bS:i "...maha  katakanlch,  `Sesungguhnya  alou  tidak  bertanggung

jowab    terhadap    apa    yang    kanu    kerjakan'."    Yalm:i,    rfudck.
bertanggungjawab     atas    kemaksiatan    kanu    kepadaku.     Sebab,
kemcksiatan  mereka  kepada  Rasulullch  SAW  adalah  kemaksiatan
mereka   kepada  Allali   SWT,   selain   itu,   Rasulullah   SAW  hanya
melakukan apa yang diperintahkan-Nya. Jika Rasul berlapas diri dari
seseorang, Allah SWT juga berlapas diri darinya juga.

FirmanAllahSWT,±L3jf2j?.tjsff'p'"Da%,6erfawaifeJ-
lch  kepada  (AIlch)  yang  Maha  Perhasa  lagi  Maha  Penyayang."
Yalmi,  serahkan  urusanmu  kapada  Allah  SWT,  sebab  Dia  adalah
Malia Perkasa yang tidak terkalahkan dan Maha Penyayang yang tidak
men8hinckan para wali-Nya.

Umumnya  ulama  membaca:   waJawczfaha/  dengan   wczef   dan

demikianlah yang tertulis di dalam Mushaf mereka.

;::s:.AT]a¥IT:y##os]i8inAiH]jr.
743 Lih. Tafsir ayat 24 dari surah AI Israa`



Nafi` dan Ibnu Amir membacanya, `y¢fc[waA:ha/"744 dengan/a `,

dan demikian juga yang tertulis di dalani Mushaf ulana Madinah dan
Syan.

'5::J±hi£.Gfi"(yang)Melihatkamuketihakanuberdiri,"

yakni ketika berdiri shalat -menurut pendapat mayoritas ulama pakar
tafsir,745 yaitu |bnu Abbas dan ulama lainnya.

Mujahid   berkata,   "Ketika   kamu   sedang   berdiri   di   mana
saja.»746

'®.:±Siri   a,  .ife;  "Dan,  (melihat  pula)  perubahan  gerak

badanmu di antara orang~orang yang slyud. " M:"jahid dan Qataldah
berkata, `Dalam j amaah orang-orang yang shalat."747

Ibnu   Abbas   RA   berkata,   "Yalmi   pada   ketunman   kakek
moyang:  Adam  AS  dan  Ibrahim  yang kemudian darinya  lahir para
Nabi.»748

Ikrimah berkata, "Allah SWT melihat berdirimu, rukunu dan
sujudmu."749BegitupulayangdinyatckanlbnuAbbasdanlainnya.

Ada yang berpendapat, maknanya, `Kanu dengan hatimu bisa
melihat   orang   di  belakang  kamu  pada  saat   shalat,   sebagaimana
matamu   melihat   orang   di   dapanmu."750   Dan,   diriwayatkan   dari

744 gz.ra `¢* dengan/a ` adalah gz.ra `aA sad fya4   sebagaimana yang disebutkan di

da!4¥Afs'a;9:i::t:/a:)Af#arw¢£#:Has::sE];]a5(23./]85).
746  Ibid.
747  .4tsar  dari  Mujahid  dan  Qatadah  disebutkan  An-Nulras  di  dalam Ma'a#J. ,4J

g¥r8`¢Z£!:/r]°A  Ibnu  Abbas  disebutkan  An-Nuhas  di  dalam Ma'a#}  "  g#r`a#

(5¢!9°Z);F::dgMfidid¥e¥ckfa£S¥#/a'b8i}.dida|an/flm|.'AJBqu#(19/76),

dan An-Nulas di dalam "a'a#z. ,4J gi/r `a# (5/107).
750 ,4rsar dari Mujahid disebutkan Ath-Thabari  dan An-Nuhas,  dan AI Mawardi

dalam  tafsimya (3/185).



Mujahid, sebagaimana yang disebutkan AI Mawardi dan Ats-Tsa`1abi

bchwa, Rasulullch SAW manpu melihat orang yang di belakangnya
sebagaimana  melihat  orang  yang  di  dapannya.   Hal  demikian  itu
didapat pada Hadits shahih, sementara takwil ayat AI Qur`an demikian
tida\£tapat.}±§It'{±IiS'fil="SesungguhnyaDiaadalahyangMaha
me7Idengclr  /agz.  Ma!fea   me#gefaAwz.. "  Pembahasan  maknanya  telah

dipaparkan sebelurmya.

Firman AIlah:

©#:ijl6iF#t£:©ae{3£:i;c;
© cjrfffefj Eflf 6L#:

"Apakch akan aku beritakan kepadamu, kepada siapa eyctan-

syetan itu turun?. Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang
banyak dosa. Mereka menghadrpkan pendengaran quepada syetan)

itu, dan kebanyakan mereka adalch orang-orang pendusta."

(Qs. Asy-Syu'araa`  [18] : 221-223)

Firman Allah SWT,   j|#'#: © S±J££J{3jL:a;G

edft}"Apakah ahan aha beritckan kepadamu, kepada siapa syetan-
syetan itu turun?. Mereha turun kepada tiap-tiap pendrsta lagi yang
ba7c);czfr  dosa. "   Adapun  berfirman:   '&=,   sebab,   syetan   unumnya

berada di  udara dan beljalan bersama  angin.       i£;ji€£=ij €±il{3|jl;;

<i3.±S "Mereha  menghadapkan  pendengaran  (kapada  sy=tan)  itu,
dan   kebanyakan   mereha   adalah   orang-orang   pendusta."   Tctch
dibahas  pada  surah  AI  Hijr.751  Makay  €±fJ{3|;I;;   adalah  si fat  bard

75` Lib. Tafsir ayat 18 dari surah AI Hijr.



syetan,  i±fefj  kembali kapada para tukang sihir, tetapi ada yang
mengatakan kembali kepada papa syetan.

Firman Allah :

6L*jjj= e peif;:ji ©  63ii.f;€=±: :ife`S
#3#l:6jt¥`£©Cji:¥'CcL;i;#fj©

&jf#±Bgiv[+;dei#5#'fi{
©'b#;tifefii#

JJ; Ertyf

`` Dan, periyair-penyalr itu diiknd oleh orarlgrorang yang sesat.

Tidakkah kanu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-
tiap lembah. Dan, bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang

mereha sendiri tidak mengerjakan(nya)?. Kecuali orang-orang

O}enyalr-penyair) yang beriman dan beranal shalth dan banyak
menyebut AIlah dan mendapat kemenangan sesudah menderita

kezaliman. Dan orang-orang yang zhalim itu kelak akan
mengetahul ke tempat mana mereka akan kembdi:B

(Qs. Asy-Syu'araa`  [26] : 224-227)

Firman  Allah  SWT,   6311.i  ;{=;=€   ¢r=±}`S  "Dcz#,  pen)/az.r~

penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. "

Dalam potongan ayat ini dibahas enam masalah:

Perf¢"" Fiman Allah SWT,  '.i:±}`5 "Dam, penyaI.r-pe#};a!I.r
z.fw. "  Bentuk  plural  dari  a)/aa `z.r,   saperti /.aczAz./  dan /.wAa/aa '  (orang

bodoh).



'',.-,

i.=:;

Ibnu Abbas RA berkata, "Mereka adalch orang-orang kafir."
"d!.I.fuf!.,"kesesatanjindanmanusia.752Adayangbelpendapat,

adalah orang-orang yang tergelincir dari kebenaran. Dalilnya

adalah, para penyair itu juga umumnya sesat. Sebab, jika mereka tidak
demikian maka para pengikutnya tentu tidak saperti itu. Masalah ini
telah kami bahas sebelumnya pada surah An-Nuur,753 dan bahwa ada

sebagian syair yang boleh dibacakan, makruh dan diharamkan.

inan Muslim meriwayatkan dari hadits Amm bin Asy-Syarid
dari ayahnya, dia berkata,

:rf ±J== :Ji  :-J\:; ,€:';; ;i,i ,.:i> i„ i:a a" JJ:,,i :=j,i
i.:Ari]9€j  04±  :]j  I;;+f  ::=j;  9;a;±,  ,`=j:4ji  g;i ;;  i2i ,;;

i;+  i-:Jbrigi  ci  o4e£  :]ri;  t€;  i;-toji9i  +:  t04±  :'j\i;  .€;
®,•,ft

"Suatu  hari  saya membonceng Rasulullah  SAW,  dan  beliau

ben:sa;toda, 'Apakah  kanu hapal  sesuatu  syair milik Umctyyah
bz.»  f4bz.  4sA-S»a/f?'  Saya  menjawab,  Ya'.  Rasulullch  SAW

bersabda,            'Perdengarfu#/aft '. "754            Maka            saya

752  Disebutkan |bnu Katsir dalam  tafsinya (6/184.
753 Lih. Tafsir ayat 36 dari surah An-Nun.

754 (dite|jemahkan dari lafazh),  4p bermalma 4 ..,,.. ! dan kelnudian AamzaA  diganti

denga  Aa`.  Dan,  A-J  adalah  I.sin  sebutan untuk  sebuah perbuatan  dan  malmanya

mengandung perintah. Anda berkata kepada seseorang, "4.i" tanpa tanwin, berrnakna
Anda  meminta  teman Anda  agar  kelhoali  menceritakan kisah  yang  telah  dikenal
antara Anda dan teman Anda. Jika Anda menyebutkannya dengan tanwin, bermalma
Anda  memintanya  menceritakan  kisah yang  belum Anda  den teman Anda kenal,
sebab, tanwin berfungsi »afa.raA (lawan dari ma`rifch yang bermalma dikenal). Jika
Anda  men-sukun-karmya,  Anda  berucap:   i---€!  (Jz.haa)  dengan  nashab.  Lih.  ,4»-

Nihaych(S/2:SOD.



memperdengarkan  satu  balt  dari  yang  dimaksud  Rasulullch
SAW,  dan beliau kembali bersabda,  'Perdenga7*##/a!A'.  Saya

memperdengarkan  satu  bait  lagi.  Rasulullah  SAW bersabda,
'Perde#grrfro#/clA '.   Saya  lalu  memperdengarkannya  hingga

100 tait.755

Demikianlah sanad yang benar dan SAaAz.A-nya riwayat hadits

ini.  Diriwayatkan  oleh  sebagian  perawi  hadits  inam  Muslim.  Dari
Amni bin  Asy-Syarid  dari  Asy-Syarid  ayahnya.  Riwayat  ini  adalch
wafrm  (lemch).   Sebab,  Asy-Syarid  adalah  yang  duduk  dibonceng
Rasulullah SAW. Nana ayah Asy-Syarid adalalh Suwaid.

Dari hadits ini didapat pelajaran tentang bolehnya menchapal
dan bersyair jika syair tersebut mengandung hikmch dan makna yang
mulia baik secara syariat mau pun secara tabiat manusia. Rasulullah
SAW suka mendengar syair karangan Umayyah. Umayyah ini seorang
ahli   hikmah.    Cobalah   dengar   sabda   Rasulullah   SAW   tentang
Umayyah,

r±Ooi,cjficgii;i=fsj~3
"Hampir saja Umayyah bin Abi Ash-Shalt meme|uk Islam. "ns6

Terutama  syair  yang  bedsi  pu].ian  kepada  Allah  SWT  dan
Rasul-Nya   maka   lebih   dianjurkan   lagi,   sebagaimana   perkataan
seorang penyair :

Segala plyi bagi Allah Maha Pemberi Nikmat yang

Menj adikan tsaridJ57 makanan pokck dua lebaran

755 HR. Imam Musli|n, dalam pembahasan tentang Syair (4/1767).
156 Ibid.
757 Tsarid, jenis  makanan berapa roti gandum bakar yang  dipotong-potong kecil

lalu disiram kuah daging dan sayur ®enerjemah).



Atau  berisi   tentang   sanjungan  terhadap   Rasulullch   SAW,

seperti perkataan AI Abbas ihi:

Dari sebelum itu, engkou telch hidup dalam kemuliaan dan dalam

Kapercayaan, seakan daun yang ditambal

Lalu eng'kou masuki negeri yang tidak ada siapa di sana

Tidak juga segumpal darch atou segu:mpal daging mentah

Bchkan mani yang berlayar, tali kendali burung Nasar terpasang, dan

penduduknya tenggelam

Engkau berpindah dari salib kepada kasih dan sayang

Jika pergi seorang Alim, muncullah bencana

Maka, Rasulullah SAW bersabda kepadanya,  "Semoga Allah
SWT   menjaga   mulutmu."758   Atau,   berupa   pembelaan   terhadap
Rasulullali SAW seperti perkatann Hasan:

Kanu caci Mwharrrmad dan aku membelanya

Pada sisi-Nya yang demikian itv akan ada balasarmya

Syair-syair   di   atas   diriwayatkan   Imani   Muslim   di   dalam
S%aAz.A-nya, pembahasan  sejarah Nabi  lebih  sempuma tertulis.  Atau,

syair  berisi  shalawat  kapada  Rasulullah  SAW,  sebagaimana  yang
diriwayatkan   Zaid   bin   Aslam:   Suatu   malam   Umar   keluar   dari
rumahnya dan beljalan lalu melihat sinar lanipu dari  sebuah rumal.
Umar  mendekat  dan  mendapati  nenek  tua  sedang    memintal  bulu
seraya berucap :

Atas Muhammad shalat (doa) kebalkan

758  Disebutkan |bnu Atsir di dalan ,4n-IVI.Aa)/aA (3/453).



Bershalawat kepadanya pula berita-berita kebaikan

Engkou bangun menjelang subuh dan menangis

Wahai hanya syairku, dangan angan-angan yang terbang

Apakah Runah Surga ahan memperterrmhanha dengan kekasihha

Yang   dimaksud   dengan  kekasih   adalah  Rasulullch   SAW.
Umar pun  dibuatnya  terduduk  dan menangis.  Demikianlah,  banyak

pujian   para   sahabat   terhadap   Rasulullah   SAW.   Pu].lan   terindah
agaknya datang dari Muhanimad bin Sabiq, dia berkata:

Aku rela, Ali mdyadi petwjuk sei'i!.esta

Sebagatmana kerelaan:ha terhedap `Atiq sahabat di gun

Aku juga rela kepada Umar da:iil schabatnya

Tctapi tidak rela dengan terbunwhnya Slyatkh (Utsman) di runchnya

Semua sahabat bagiku adalch touladan seiinesta

Maka apakch ada yang mencela kata-kataku in

Jika Amda tchu saya tidak mencintal mere:ka

Hanya karena dirinu, maka bebaskan a:ku dari apt nera:ha

Penyair lain berkata:

Cinta kepada Nahi itu divajibkan

Cinta Sahabat adalch cahaya pemberi pctunjuk

Siapa yang pahan Allah adalah penctptanya

Hendaknya tidak menuduh Abu Bakar dengan dusta

Tidak juga Abu Hofsh, schabatnya

Tidck juga thalifah Utsman bin Af fan



Ada pun Ali terkenal dengan keutanaannya

Sebunh runah tidak akan tegak kecunli dengan tiang-tiangnya

|bnu  A|  Aribi759  berkata,  "Kiasan  seseorang  dengan  benda
adalah  dfoolehkan,  walaupun berlebihan  dan  melanpaui  kebiasaan.
01eh  sebab  itu raja  AI  Muwakkal  mencedtakan  minpinya  dengan
bersajck."

Ka` ab bin Zuhair menulis syalr tentang Rasulullch SAW:

Pemimpin telah pergi dan hatku hari ini rusak

kesan kacaunya terus tidak tertebus, terbelenggu

Dan adalch terpischnya pemimpin, ketika pergi

Melahirkanjeritantepikelopckyangkayck

Tampahich gigi-gigi yang bersdyu jika dia tersenyun

Seckan mulutnya piala perch arch yang menbikin mabut

Pada   qasidch   ini   terdapat   alegoris   yang   sangat   indah,
Rasulullah     SAW     mendengarkannya     dan     beliau     pun     tidak
mengingkarinyamanakalaalrliumyadiparabelkandenganarak.760

Kali ini syair milik Abu Bakar RA. :

Kami kehilangan wakyu ketiha engkou berlalu dari kant,

Pergi membowa kata-kata dari Allah SWT

Kec:uali yang eng'kou tinggalkan sebagal janinan

Yang divarisi oleh kertas dend kertas yang mulia

Telah engkou warisi kant dengan warisan kebenaran

759 Lib. Afrkem .4J gltr`a„ (3/1446).
]6°  Ar-Raah a,dalth a][ak. Ash-Shihhah (11368).



Alasmu. dengan itv, plyian dan salam

Rasulullah    SAW    mendengar    syalr    Abu    Bckar    yang
dilantunkanya,   dan   beliau   tidck   mengingkarinya.   Apakah   ada
kedudukan yang mulia bagi seorang pengikut dari yang didapat Abu
Bakar ini? Abu Umar berkata, .`Tidak seorang ulana dan peinpin
melarang  syair  yang mengandung kata-kata baik.  Banyak  dari  para
Sahabat dan ulama dahulu dan kini yang menulis syair dan mendengar
isi  syair  yang berisi  tamsil  dan parabel-parabel  yang penuh  dengan
kata-kata bijak dan yang dibolehkan.  Selama isinya tidak kotor dan

jorok, dan tidak dengan kata-kata yang tidak baik, maka dibolehkan.
Jika sebaliknya, maka itu yang dilarang.

Diriwayatkan    dari    Abu    Hurairah,    dia    berkata,    "Saya
mendengar Rasulullah SAW bersabda saat berada di atas mimbar,

fyi :;ul' J}' Lf°i #'is' -,:}i±; #f ji- ,apsr 'jfef
a,

.irL:&iieG:0±jf
`Kalinat  yang  paling  benar  -kalinat  yang  paling  pvitis-

adalch  kali,mat  yang  drlorttarkan  olch  Labid..     Kctahullch,
segala sesuarfu selain Allah adalah bati| adanya'. 'n6\

Diriwayatkan  Muslim.  Dengan  tambahan  redaksi,  "Hamp!.r
saja Umayyah bin Abi Ash-Shalt memeluk Islam. " Darn, dirivayiTrdRT`

dari Ibnu Sirin bahwa dia membacakan sejumlah bait syair dan orang-
orang   yang   duduk   di    sekitamya   berkata   kapadanya,    "Orang
berkedudukan saperti en8kau juga bersyair hai Abu Bakar."

Ibnu Sirin berkata, "Celckalch kamu hai Abu Lukka` ! Syair itu
tidak lain tidak bukan saperti perkataan umumnya hanya saja syair itu

76'm.|mamMus|in,dalanpenhahasantentangSyair(4/1767).



bersajak.  Syair yang baik  adalah baik  dan  syair yang buruk  adalah
buruk."

Imani    Muslin    berkata,     "Setelah    itu    mereka    saling
meriwayatkan syair di antara mereka."

inam  Muslim  berkata:   Saya  mendengar  lbnu  Umar  RA
mcmpcrdengarkan syair,

Dia menyukal arch dari uang sesal

Dia benci kegelapan malam melapaskan dirt darinya

Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas`ud, salch seorang
dari  sapuluh  ulama ahli  fikih  dan  dari  tujuh  Syallch kota Madinch,
adalch seorang penyair yang handal dan terkemuka di kota Madinch.
Zubair  bin  Bakar  al  Qadhi  menvimpan  buku  kumpulan  syaimya.
Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas`ud mempunyai istri yang
baik   bemama   Atsmah.   Karena   sebuah   masalch   Ubaidullch   bin
Abdullah   bin   Utbah   bin   Mas`ud   mencelanya   lalu   mencerainya.
Tentang istrinya ini, Ubaidullch bin Abdullch bin Utbah bin Mas`ud,
banyak membuat syair. Di antaranya, katanya:

Cinta Atsmah bdyalan cepat masuk ke janfumgku

Melahirkannya sama dengan tidaknya, berlaku

Beijalan capat tctapi tidak mencapal minunan

Tidak juga kesedthan, dan tidak juga kegembiraan

Hampir sdya, jiha aku ingat perkara denganrrya

Aha terbang, kalau sdya manusia bisa terbang

Ibnu   Syihab   berkata,   "Saya  berkata  kapadanya,   'Seorang
saperti Anda membaca syair?' Ubaldullch bin Abdullah bin Utbah bin



Mas`ud menjawab, "Orang yang berpenyakit TBC jika meludah maka
akan sembuh."

•Kcd«¢: Adapun syair tercela, maka orang yang mendengar dan

pembuatnya juga tercela. Syair tercela tersebut adalah syair-syair yang
berisi pembicaraan yang sia-sia.  Temasuk pujian-pujian terhadap si

pengecut dengan menyebutnya gagah berani dan si pelit kikir dengan
menyebutnya  demawan  dan  ikhlash,  atau  berisi  tuduhan jchat  dan
tuduhan   fasik   terhadap   orang-orang   yang   bertakwa,   atau   berisi

perkataan    yang    berlebihan    pndahal    sescorang    belum    pemah
melakukannya,  hanya untuk menghibur diri  dan mcmperindah kata-
kata.  Sebagainana yang diriwayatkan AI Farazdap balwa Sulainan
bin Abdil Malik mendengar dia membacakan syair:

Para wanita itu bermalam di sisiku, dalam keadaan mabuk

(mushaITa`aat)762

Maka aha pun bermalam, membuka pemtxp cincin hiasan

Sulainan  bin  Abdul  Malik  berkata,  `Wajib  atarmu  hukum
had-„

AI  Farazdaq  beckata,  ``Waliai  Aminlmulminin,  Allah  SWT

.-':€jtelch membatalkan hukum Add terhadapku dengan fiman-Nya,

63=*.4 6 6Sfi. 'Dan, bahwasanya mereha suha mengatahari apa
yang mereka sendiri tidak mengerjakan(nya)? '. "

Diriwayatkan  bahwa  Nu`man  bin  Adi  bin  Nadhah  adalah

pekep.a yang bekelja untuk pemerintahan Umar bin Khaththab,  dia
berkata,

762 Perkataannya (murAarm `aaf) bermalma Seffaaroa (mabuk).  Sysir terdapat di

dalam Al-Lisan, (entri: khatama).

+i7?+_



Siapckch yang ahem membowdku (man mubligh) kepada Hasana'.
bahwa siraminya

Di Maisaan memasak kaca dan guci763

Jika aku mow para penimpin negeri bisa bersenandung untwkku

Danperempuanpenariberdiritegak(tofdzu)dilyungja|an764

`   Jika Amda adalah sesalku, dengan gelas terbesar, beri aku air

Jangan beri aha air dengan gelas kecil dan pecah

Semoga amirulmukminiin mencelanya

Penyesalan kita dengan penjara (al Jausaq) yang hancur765

Akhinya berita  tentang  Nu`man  bin  Adi  bin  Nadhah  yang
bersyair  sanpal  kepadanya,   dan  Umar  mengirim  utusannya  dan
memerintahkarmya   agar   datang   menemuinya.   Setelch   sanpai   di
hadapannya,   Umar   berkata,   'Sumpah   demi   Allah,   syairmu   itu
membuat aku muak'.

Nu`man bin Adi bin Nadhah berkata,  'Aku tidck melakukan
apa  yang  aku  katakan.   Itu  hanyalah  kata-k.ata  bual  belaka,   dan
b:j=€¥LfLL:±¥T:;;]Sbe6==jjJ±©eff¥.t#:p':~#1:

763 " dalam A|-Lisan  (enwi..dahaqa) terfuhis.. A  laa ubalighunaa (Ada\ch yang

akan menyampalkan kami). Waz.saa»,  nana negeri di wilayah Dajlah atau sebuah
wilayah  di  sekitar  Irak.  A/ JJanfam,  guci  hijau  kemerah-merahan.  Lih.  £isan  ,4/
'Ar7acab'£(efkrfuffrfu%£%:S¢:#,:;#'iaasy_syai)_ydydrjdowaadradideanda:kalndl]a

bahasa   dan   keduanya   bemrakna   tsabafa   qaa`z.mac,   tetap   berdiri.   Ada   yang
rmengatak:an.. al Jaadzi sepch \aLfain al Jaani.

AI Jauhari berkata, ``A/ /aadzz. adalah a/ Mag `fy , kedua kald yang tegak berdin di
afa7§5uJ#5:JSTg:J##„y£:j6ineo::)alt¥a`utssa#::H£::(ye:?2::::&an:s_
dengan benteng (yakni penjara) atau senjata. Lafach ini mzf `arrtzb,  lafazh non Arab
yang menjadi lafazh Arab. Aslinya Kaz4s})ak bahasa Parsi. A/ /azfsczg juga bemrakna
istana. Lib. £isa» .4/ 'J4rab, materi afazh 0.asaga).



penyair  itu  diikuti  oleh  orang-orang  yang  sesat.   Tida:kkch  kanu
melthat bchwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah. Dan,
bchwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak
mengerfakan(nya)?'

Umar berkata kapadanya, Baiklah, alasan yang kamu ucapkan
itu cukup  untuk menjauhkarmiu dari hukum had,  tetapi, jangan lagi
kamu   bekelja   untukku.   Kamu   telah   mengucapkan   syair   yang
membualku muak..»766

Az-Zubair   bin   Bakaar   berkata,    "Mush`ab   bin   Utsman
menceritakan  kepada  saya  bahwa  manakala  Umar  bin  Abdul  Aziz
menjabat sebagai khalifch, tidak ada sosok yang membuatnya susah
kecuali  Umar  bin  Abi  Rabi`ch  dan  AI  Ahwash.  Maka,  Umar  bin
Abdul  Aziz  menulis  surat  kapada  perwakilan  pemerintahannya  di
Mrfuah, yang isinya:

'Saya sudan mengetahui kejahatan yang dibuat Umar dan AI

Ahwash.  Jika sanipai  surat saya ini kapadamu, tan8kaplah keduanya
dan bawa ke hadapanku'.

Sesaat  setelah  surat  Umar  bin  Abdul  Aziz  sanpai  kapada

perwakilannya   di   Madinch,   dia   mendatangi   kedua   orang   yang
dimaksud tersebut dan membawanya kepada Umar bin Abdul Aziz,
dan     Umar     bin     Abdul     Aziz     berkata     kapada     keduanya,
'Peidengarkanlali'."

Saya tidak pernah melihat pandangan sebagainana pemandangan

pelemparanjunrch

Tidak seperti malam-malamku, ritual haji, yang lapas penwh udara

Berapa banyak mata yang penuh dengan sesuatu selairmya

766  Disebutkan |bnu Katsir dalam tafsimya (6/185).



Ketika berchg:kat menuju jumrch, mata putthnya bagatkan boneha

Umar bin Abdul Aziz berkomentar,  "Demi Allah, jika kamu
bersungguh-sungguh   menunalkan   haji   kanu   tidak   akan   melihat
sesuatu  selain kamu.  Jika kanu tidak mampu melapaskan perhatian
orang-orang   hari   ini,   maka   kapan   pula  mereka   tidak   meminta

perhatian darimu?"

Kemudian  Umar  bin  Abdul  Aziz  memberi  perintah  agar
mengusir   Umar   bin   Abi   Rabi`ah.   Maka,   dia   berkata,   "Wahai
4ml.in/rmcitwez.7!z.I.#,  apakch  itu baik?"  Umar bin  Abdul  Aziz  berkata,
"Apa  itu?"  Umar  bin  Abi  Rabi`ah  berkata,  ``Saya  beljanji  kepada

Allah bahwa saya tidak akan mengulangi pembuatan syair seperti ini

lagi,   dan   tidak   akan   menyebut   wanita   selamanya.   Saya   akan
memperbaharui taubat saya. "

Umar  bin  Abdul   Aziz  berkata,   "Kaniu  benar-benar  akan
melaksanakannya?" Umar bin Abi Rabi`ah berkata, "Ya." Umar bin
Abdul   Aziz   menyumpah   Umar  bin   Abi   Rabi`ah   agar  menapati

janjinya tersebut, dan kemudian mengizinkannya berlalu. Selanjutnya
dihadapkan   AI   Ahwash,   dan   Umar   bin   Abdul   Aziz   berkata,
"Perdengarkanlah."

Allah berada di antara saya dan sesuatu yang berharga wilik-Nya

Dia berlari dariku dengannya. dan saya mengikuti

Bchkan iAIlah berada anlara sesuatac yang berharga miitkNya dan

dirimu!

Kemudian  Umar  bin  Abdul  Aziz  memberi  perintch  untuk
mengasin9kan  AI  Ahwash.  Sejumlah  orang-orang  Anshar  mencoba
membujuk Umar bin Abdul Aziz agar meringankan hukuman terhadap
AI Ahwash,  tetapi  Umar bin Abdul Aziz menolaknya,  dan berkata,



"Selana  saya  khalifch,   saya  tidck  akan  mengembalikannya  dari

pengasingan. Dia itu fasiq pendosa."

hi  adalah  hukum  yang  berlaku  atas  syair-syair tereela  dan
terhadap pelakunya. Tidak boleh mendengamya atau membacanya di
mesjid   dan   di   tempat   lalnnya.   Itu   sama   dengan   menyebarkan

perkataan-perkataan   kotor.   Ismall   bin   Abbas   meriwayatkan   dari
Abdullch bin Aun dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dia
berkata: Rasulullch SAW bersabda,

fit.` # ¥3 fstfo.l c* ,fit *L1
•.Syair yang baik itu seperti perkataan yang balk, dan syatr

yang kotor itu seperti perhataan yang kotor."]6n lm. is"a,`rl
dari  Abdullah  Asy-Syami.  Riwayat  Isma`il  dari  penduduk
Syam shahih rfuyal.

Abdullch bin  Amni bin  AI  Ash  meriwayatkan,  dia berkata:
Rasulullch SAW bersabda,

fst<j®ie:ra:±3fst<j°i[;=r:1>f}<j®i?'j;i:;iji
``Syalr  seperti  per:kataan  umunnya.  Syair yang  baik sapend

perkataan yaing baik, dan syair yang buruk saperti perkataan
yangbu"k..n68

767  Disebutkan As-Suyuthi  dalam A/ /an!.' AJ Kabl.r  (2/1543)  dari  riwayat Abi

Ya`la dari Aisyal. Disebutkan oleh AI Haltsami di dalam "a/.rna ` az-2fowaa 'z.d,  dan
dia  berkata,  "Di  dalam sanadnya  terdapat Abdurrahman bin  Tsabit bin Tsauban.
Dahim dan sejumlah ulama hadits menilainya sAaAz.A.  Akan tetapi mnu Ma`in dan
ulama  lairmya  menilainya  d*a'z/  Dan,  para  perawi  lainnya  adalah  para  perawi
shqh_ih. Mofma' Az-Zowa`id (811Z2:)

768  HR.  Ad.Daraquthni,  dalam  A/  j4/¢d  dengan  sedikit  perbedaan  lafach.  AI

Balhaqi dari Aisyah.  AI Bukhari pada pembahasan tentang etika. Ath-'Ihabrani di
dalan 4/ ,4z4safA.  AI Jauzi di dalam .4/  Wa!Afyaf dari Ibnu Amr. Asy-Syafi`i dan AI
Baihaqi   dari urwah secara mefrsa/. Lil. i4/ /amz.' .4/ Kabz.r beserta catatan kakinya,
Hanisy(212S2;2:).



IKcrz.gr:  Iman Muslim meriwayatkan dari  Abu Hurairch,  dia
berkata: Rasulullal SAW bersabda,

•1# `cji±; .Ji ir ¥ ,4,:,±T ug- cLj Jill L¥ :{j!i;; ®jfy
"Penwhnya perut salch seorang di antara kamu dengan nanah

sehingga   perutnya   nembusuk    adalah    lebih    baik   dari
menenwhi dirinya dengan syair."nco

Di dalam .4sA-S#aAz.A dari Abu Sa`id AI Khudri, dia berkata,
"Ketika kami sedang melakukan peljalanan bersana Rasulullah SAW,

saat itu terdengar seseorang menyenandun8kan syair. Rasulullch SAW
bersabda,

L3=  :c±;;; .Dfy -'e\£;in  ,j±j .jf+ ~.\£:£j,  ,ji;
• ,# :tsi; 'Ji ir 3' ¥ rf JiJ

"Tahanlch syetan.  Pemhnya perut  seseorang dengan nanah

adalah lebih balk dari memerwhi dirinya dengan syair. 'n7°

Ulama  kita   (madchab   Maliki)  berkata,   "Rasulullah   SAW
berlaku  demikian terhadap penyair tersebut karena beliau mengenal
keadaan penyair tersebut.  Bisa jadi penyair tersebut  adalah penyair

yang mencari uang dengan syair-syalmya dengan cara memberi pujian
yang  berlebih-lebihan jika  mendapat  hadiah  lebih.  Jika  sebaliknya,
syalr-syainya  akan  dipenuhi   dengan  celaan  dan   cacian.   Penyair
saperti ini hanya bemaksud menguras uang masyarakat dan membuat
susah mereka.

Tidak   ada   yang  menyelisihi   bahwa  para  penyair  dengan
keadaan   saperti   ini   telah   melakukan   hal   haram,   dan   apa   yang

769 in. Imam Muslim, dalam pendahasan tentang Syair (4/1769).
770 HR. Imam Muslini, Jbz.d.



dikatakannya jriga haram.  Tidck dibenarkan mendengarkan lantunan

syaimya bahkan waj ib mengingkarinya.

Jika    khawatir    terhadap    apa    yang    dikatakannya,    maka
menjauhlah   darinya   atau   mengusimya   dari   wilayah   kita.   Tidak
dibolehkan memberinya sesuatu sebagai hadich.  Sebab, hal demikian

itu  bemialma  telah  membantunya  dalam  kemaksiatan.   Jika  harus
memberi, maka berilah dengan niat untuk menj.aga kehormatan diri.

Siapa yang menjaga kehormatan dirinya, itu dinilai sebagai sedekah.

Menurut  saya  (AI  Qurthubi),  "Sabdanya,  'Pe»«A»)/a pe7"f
seseorang dengan nanah  hingga membusuk. "  AI  Qaih adeLlch rLanth

(cz/  7#iddrfe)  yang  bercampur  darah  (dczm).  Darinya  terbentuk  kata-
katzi:.  Qaaha  al jurh,  yaqiiha,  taqayyaha,  qayycha,  awinya, +Iiharrya,
bemanah. Perkataannya, "}Jarz.)/a!Aw", AI Ashma`i berkata, "Dari lafazh

a/   Wra7');ef   setimbangan   dengan   ar-Rcz7»)/c.   (melempar)   bemakna

perutnya  membusuk.   Darinya  terbentuk  kata-kata:  rajw/zi7!  mclz.ra);
dengan  tasydid  }J¢`  dan  bukan  maAmae  (ism  yang  akhir  hurufuya
hamzahiD.''   D±   daL.Lam  Ash-Shthhah77\..   wara(y)   al   qaiha  jouif iahu,

yarz.};czAzt  7%osAdczmya  rcz)ryacz,  berarti  nanah  memakan  perutnya.  AI
Yazidi berkata,

Dia berkata kepadanya waryaa kctika berdehem (tanahachaa)772

Hadits-hadits diatas telin mengungkapkan dengan baik makna
celaan bagi penyair dinaksud: Bahwa seseorang yang telah dimabuk
syair, dadanya dipenuhi dengan kata-kata tanpa ilmu selain apa yang
diucapkannya,  tanpa  berisi  peringatan  terhadap  orang-orang  yang
tenggelam dalam kebatilan, den orang-orang saperti itu adalch orang-

7_7_\_ LflL Ash-Sihhah (612S2Z).
772  Denrikian  pula  bunyi  riwayat  di  dalam ,4/-£isan  (ware)/a).  Di  dalarn 4sA-

Shihhch(612.52;2:)..qaalatlaha...tanahacha.



orang  yang  menempuh I.alan tidak  texpuji  saperti  orang-orang  yang
berghibah,   berbual   kosong,   dan` berkata-kata   kotor.   Siapa   yang

tenggelan  dengan  pembuatan  syair  saperti  ini,  baginya  si fat  dan
celaan ini dialamatkan, berdasarkan tradisi yang biasa berlaku.

Makna ini sebagaimana yang diisyaratkan Imani AI Bulchari di

dalam    S%cz%z.fe-nya    ketika    membuat   judul    bab:    Apa-apa    yang

Dimalkruhkan  Jika  Seseorang  Tenggelam  Dengan  Syair.  Ada  yang

mengatakan   tentang   maknanya:    Dimcksud    dengan    syair   yang
dimaknihkan  adalah  syair  yang  berisi  hinaan  terhadap  Rasulullah
SAW    dan    selainnya.    Tetapi    tidck    demikian.    Sebab,    mencela
Rasulullah  SAW  sedikit  maupun  banyak  adalah  kufur  dan  tercela.

Demikian pula menghina  sesama Muslim,  walaupun  sedikit,  adalch
haram, Dengan kata lain tidck harLis bervolume mencela yang banyck

untuk kemudian berhak mendapat celaan.

jffeei„p¢f:   Imam   Syafi`i  berkata:   Syair  adalah  bagian  dari

perkataan. Syair yang baik seperti perkataan yang baik, dan syair yang
buruk  saperti  perkataan  yang buruk.  Artinya  bukan  syair-nya  yang
tercela tetapi isi yang dikandungnya. Demikianlch adanya, dan teljadi

pula syair  yang buruk   menurut  orang Arab  tetapi temyata bemilai
penting, di antaranya:

Lukanya lidch seperti lckanya lengan

Rasulullah  SAW  bersabda  tentang  syair  yang  dibuat  Hasan
mengenai orang-orang musyrik,

r# ilfy i;9!Jpl rfJ Lr€



"Syatrnya  itu  lebih  cepat  meluncur  daripada  mata  anak

pa„aA. ''773 in. inan Muslim.

inam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dan dia
menilainya SAaAz.A, bchwa Rasulullah  SAW memasuki kota Makkch

pada saat melaksanakan Uinrah, dan Abdullch bin Rawchch beljalan
di dapannya seraya berkata:

Biarkan suku-suku kaf ir itu melahi jalctrmya

Hari ini hami pukul kalian, di mana mereka berada

P.Ikulan yang menghilangkan kapala dari peraduannya

Dan mehpa,ken seorang sahabat dart sahabatnya

Umar RA belkata,  `Wahai  ibnu Rawahah, kamu melakukan
apa yang diharamkan Allah di hadapan Rasul-Nya!" Mcka, Rasulullch
SAW berrfua,

pr,±,ir*i+f##,:a±ir
"Biarhan  dia  Umar,  hata-katanya  itu  lebih  cepat  mengerai

orang-orang haf ir itw dari mata anak panah.»"

iKlc/I.md[:  Firman  AIlah  SWT,   63111  f{£j{   :~j=il`S ``Da»,

penyair-perryalr itu diikut oleh orang-orang yang sesat. " ParaL Tikana
ahli  qira'at tidak berselisih pendapat bahwa lafazh  :i:±l`5   dibaca
dengan rafa`,  sebagaimana yang  saya ketahui.  Boleh dibaca dengan
#asfaab dengan cara menyembunyikan (I.dfamaar) kata kelja 0} `J) yang

menafsirkanya;;{=±;,demikiangz.ra`aAIsabinUmar.775

773  HR.  Imam  Muslim,  dalam  pembahasan  tentang  Keutamaan  Salabat,  bab:

Keutamaan Hassan bin Tsabit (4/1935).
774 HR. At.Tirmidzi, dalan pelhoahasan Adab, bab: no. 70.
775  gz.ra `aA  |sa bin Umar  ini  disebutkan Asy-Syaukani  di  dalam Fa fA A/  ga!dz'r

(4/170).



Abu Ubaid berkata, "Umumnya dibaca dengan #ashab." Abu
Ubald    membaca    denikian,    "Wassaan.ga    wassaarz.gate"776    dan
hammaalata  al  hathabrm]   dam cOsuuratan  anealnaahaa"m8  quchgfr
tiganya  dibaca  dengan  nasAab).  Nafi`,  Syabih,  AI  Hasan  dan  As-

Salani  membacanya  demikian,  `fro y8fba `whqm"  dengan  takhfif79

(tanpa   tasydid).   Ulana   lairmya   membacanya:    f{£j{      (dengan
tasydid).

Adh-Dhahhak   beckata,    `Dua   orang   lelaki   pada   zanan
Rasulullah SAW, yang seorang dari kaum Anshar dan scorangnya lagi
dari kaum Muhajirin, saling mencaci dan menchina dengan kata-kata
bersajak.  Setiap  seorang dari mereka memiliki pengikut yang sesat,
dan  mereka  adalah  orang-orang  bodoh  dari  masyarakathya.  Maka,
turunlch ayat ini."

Demikian pula yang dinyatckan Ibnu Abbas RA, dan darinya

juga,   "Mereka  adalah  para  perawi   syair."  Ali  bin  Abi  Thalhah
meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA bahwa mereka itu adalah orang-
orang kafir  yang  diikuti  oleh bangsa jim  dan manusia  yang  sesat."
Tentang ini telch kita bchas sebelumnya.

Ghudhaif   meriwayatkan    dari    Rasulullah    SAW,    beliau
bersabda,

L`u,i#j:fef*}ijLif*
"Siapa  yang  suka  merif itnch  (dengan  ayai:nya),)  setelah  dia

memeluklslam,mahapotong|ah|idahnya."]sO

776 Q§. A| Maa`idal [5]: 38.

#g:I.rf!-:N¥ei2g[4±!£];:;I/adr|chgzra`afasab`zyaAsebaga-drdalanA/
Iqq8ao`£#ts7)£tfpgta3:##K%ner#;#m2inifro3no.]913.



Dari  Ibnu  Abbas  RA,  bahwa  ketika  Rasulullah  SAW  telah
menaklukkan kota Makkah Iblis menjerit  (ra##a  z.a/].z.sa  ra##¢fa#)78]

dengan jeritan  menyedihkan  dan  anck  keturunan  datang kapadanya
berkumpul.    Iblis   berkata,    "Setelah   hari   ini    sulit   bagi   kalian
menjadikan ummat Muhammad ummat yang musyrik, tetapi sebarkan
kapada mereka syair."

]Kee»¢i»: Fiman AIlah SWT, 6La; ?j J± e f€f ;: jj
"TidaREch  kamu melthat  bchwasanya mereka  mange:mba;a  di  tiap-

fz.ap  /embczA. "  Maksudnya:  Tenggelam  pada  setiap  kesesatan,  dan

tidak  mengikuti  tradisi-tradisi  kebenaran.   Sebab,  siapa  saja  yang
mengikuti  kebenaran  dan  menahami  bahwasanya  dia  diwajibkan
untuk itu dia hanya akan berkata yang benar. Dia tidck akan bingung,

yang  karenanya  dia  berkata  tanpa  memikirkannya  terlebih  dahulu.
Ayat ini tunm berkaitan dengan Abdullah bin Az-Zb`riyyi, Musaafi`
binAbdiManafdanummayyahbinAbiAsh-Shalti.Y'6€JLi;#ij
<;if e. ..Dan,   bchwasanya  mereka  suka  mengata:ken  -a;; \irg
mereka  sendiri  tidak  mengdyakan(nya). "  Mdsndnyar.  Kchanyckan

para penyair ini pendusta. Yakni, perkataan mereka mengindikasikan
kemuliaan dan kebaikan, tetapi, mereka tidak melakukannya.

Ada yang berpendapat,  ayat ini  turun berkaltan  dengan Abu
`Uzzah AI Jumahiy yang berkata:

Benarlah telch sampai kepadaku berita nabi Muhammad

Bahwa engkou benar, raja te:rplyi

Tctapi jika teringatku Badar dan yang mati di sana

Tulang-tulang dan kulitku menj erit sakit

78\  Pe;hafaRInya...  (ranna  iblis  rarmatan)  ya]mi  shaaha  shaihatan  haziinatan

(menj.erit  dengan  jeritan  yang  menyedihkan).  .4rltanz.I.#  artinya  menjerit  ketika
menangis. Lib. £isa# A/ 'J4rab pada lafazh materi (rtz#ana).



Selanjutnya  Allah  SWT mengecualikan para penyair  orang-
orang  beriman,  seperti  Hassan  bin  Tsabit,  Abdullah  bin  Rawahah,
Ka`ab  bin  Malik,  Ka`ab  bin  Zuhair  dan  siapa  saja{ yang  berialan

dengan metode mereka yakni hanya berkata yang benar. Maka, Allah
SWT berfiman,  fer'&( JJ; givi i*3 grl: &j{ Y€£ "Kec%a/z.
orang-orang ®enyair-penyalr) yang beriman dan beramal shalth dan
ba»);aA    menyeb"f    [4//aA, "    dalam    perkataan-perkataan    mereka;
*\S±S>  C   SS    be,   .\jt:iS+5      ..dan  mendapat  kemenangan  sesudah

me»derz.fcz  Aeza/z.man. "  Dan,  kemenangan  itu  dengan  kebenaran  dan

dengan   apa-apa   yang   telch   diberi   batas   oleh  Allah   SWT.   Jika
sebaliknya, bermakna dia telah membantu kebatilan.

Abu Hasan AI Mubarrad berkata, "Ketika furm ayat  :`±:±l`S ,
Hassan,   Ka`ab   bin  Malik,   dan   Ibnu   Rawahah   datang   menemui
Rasulullah    SAW    dengan    menangis.    Mereka   berkata,    "Wahai
Nabiyullah,    Allah   menurunkan    ayat    ini,    apakah   Allah    SWT
mengetahui   bahwasanya   kami   para   penyair?"   Rasulullah   SAW
bersabda, ``Bczc¢ cz};af sefe/oAny"  €+;±;±}f i£3  i#l:   6.j{ Y€£    I.fo
adalah halian,  dan.. .\!}Sa a  is  :±, .\)i:±j+3   itu adalah kalian."n82
Yakni,  ayat ini  diturunkan untuk menolak perbuatan penyalr orang-
orang  musyrik.  Rasulullali  SAW  bersabda,  "Be/c!/a[fa  frebe#ara7!  d¢#

jangan berha:ta kecuali kebenaran,  dan janganlah kalian menyebut-
nyebut nama bapak dan ibu halian. "

Hasan berkata kapada Abu Sufyan:

Kamu caci Muhammad dan alou membelanya

Pada sisi-Nya yang demikian itu akan ada balasannya

Sungguh ayahku, ibuku, dan hartaha

782  Abu  Hasan  AI  Muba|Tad  meriwayatkannya  dari  Abu  AI  Hasan  bin  Katsir

dalam  tafsimya (6/186), dan AI Mawardi  dalam  tafsimya (3/186).



Adalah umtuk hdria Muhammad, dari kalian aku menjaganya

Bagaimana kamu mencelanya, dan kam bukan apa di sisinya

Kejchatanmu, hanya bisa ditebus dengan kebdrharmu

Lidahha adalch pedang yang tajarn, tidak ada cela dalan hal itu

Dan lautku tidak akan dikerwhkan olch banyak timba

Ka`ab   berkata,   ``Ya   Rasulullch   SAW,   AIlah   SWT   telah
inenurunkan  ayat  tentang  syair  sebagaimana  yang  engkan  pahami,
bagalmana   pendapatmu?"   Rasulullah   SAW   bersabda,   "Seora#g
beriman itu bisa berfuang dengan dirinya, pedangnya dan lidchnya.
Demi Allah, apa yang kalian loutarkan (yakhi bait-bait syair) itu lebth
capatmelunourdaripadaanakpanah."Malra,Ka:thberka;tr.

SathiinchdatanguntukmengalchkanTuhar[nya

Dia akan dikalchkan kekuasaan yang mengalchkan

Maka, Rasulullah SAW bersabda, "4//aft SWT fe/aft memw/.I.I"#
hat Ka` ab dengan perkataanrm ini."R*3

Adh-Dhahhak   meriwayatkan   dari   Ibnu   Abbas   RA,   yang

:=yt:n(tmana:s„¥ifer:¥ny8ain6idiN#:rig?#,:drh::?{sky¥
givi.

AI Mahdi berkata, "Di dalam croft-SfeaAz.fo dari Ibnu Abbas RA

bahwasanya ayat ini berfungsi sebagai pengecualian.
'®J£!i€ `7££;3  gi {j:i£  &j{ £€=!6    "...don ora»g-oro#g);a77g

zhalin  i,tu\ kelak  akan  mengetaha  ke  tempat  mana  mereka  akan
femb&/z.. "   Ayat   ini   berisi   ancaman   terhadap   orang-orang   yang

membela kezhaliman.

783  Disebutkan Ibm Katsir dalam  tafsimya (3/355).



Syuraih    berkata,    "Orang-orang    zhalim    itu    kelck    akan
mengetahui  bagaimana  mereka  menerima  siksa  dari  Allah  SWT.
Dengan demikian, orang-orang zhalim menanti adzab dan orang-orang

yang dizhalimi menantikan pertolongan."

Ibnu   Abbas   RA   membacanya   demikian,   "a[)a;cr   mw#/cz/I.fz.H

);cI#/¢/I.f###a"   dengan /a!`784  dan  fa`  dan  makna  keduanya  sama,
sebagaimana yang diriwayatkan Ats-Tsa`labi. Dan, makna   J£;£  £i
'bj}3j{   adalah jalan  (masAz.z.r)  sebagai  tempat mereka beljalan,  dan

tempat pulang (mczr/.a )  untuk mereka pulang.  Sebab jalan  (masAz.z.r)

mereka menuju neraka.  Ini adalah seburuk-bun]k jalan.  Dan, tempat

pulang  (mary.a )  mereka  adalah  siksa  dan  ini  adalah  seburuk-buruk
siksa.  Perbedaan  antara  mw#ga/I.b  dengan  mar/.a `  adalah:  mzf»gcz/zb

artinya  berpindah  ke  sebuah  tempat  bukan  tempatnya  semula,  dan
mar/.a ` artinya kembali  dari  keadaannya kihi  menuju keadaan yang
akan  ditemuinya.  Alhasil  setiap  mar/.a `  adalah  mzfnga/zb  dan  tidak

setiap   in"»ga/I.b   adalch   mary.a`.    Wra//aA#   .4'/am.   Demikian   yang

disebutkan Imam AI Mawardi.785 Dan,  6i   dengan mausA%b karena

keberadaan   '®L±}Sj    dan  dia  bemakna  masAdar.  Tidak  boleh  me-
mausfawb-kannya disebabkan  #j,  sebab ism  fi   dan semua z.sin
isfzJbam   tidck  berfungsi   untuk  ayat  yang  dituturkan   sebelumnya
sebagaimana yang dinyatckan ulana ahli nahwu.

An-Nuhas786 berkata, "Perkataan yang sebenamya adalah ism
istifliam  mengandung  makna  sendiri  dan  ayat-ayat  yang  dituturkan
sebelumnya  mengandung  makna   sendiri   pula.   Jika  ism   istifliani

784 g!.ra `aA |bnu Abbas disebutkan Asy-Syaukari di dalan Fal* 4J g¢dl.r (4/171),

dan dia menyebutkan gz.ra `aA ini juga rilik AI Hasan.
785 Lib. Tafsir AI Mawardi (3/186).
186 Lth. |'rab AI Qur`an (31196\.



tersebut berfungsi untuk ayat-ayat yang dituturkan sebeluirmya maka
akan terjadi kerancuan makna."



StJRAI
AV-NAML



SURAH AN-NAm

=S.5fi,Se-,
MenurLit seluruh ulama, semun ayat di dalan surch ch-Naml

adalah ayat maife.y¢*, yang bejumlah 93 ayat. Ada yang mengatakan
94 ayat.

Firman Alah :

a±,giv,dsjEf¥'of`ri©giv£¥\=±±3e`:jfr.{#.I:aE-:i
6L*~iffi£S.trlj;j±J{6Lfi53Lffit6L#:6jt©

©6L##faci.4gji;i.t6Li3.iaj{££©
a€,6©6i±::+fdy't#2;S.tjFj¥ij±-{t2#;.jfrfe'Bi

©rf€;'jc,,G`:L±'fa#
"ThcaSiin,(Surat)iniedalchayafrayatAIQur`an,dan(ayat-ayat)

hitobyangmenjelaskan.Agarmenjadipetunjukdanberilagembira
untuk orang-orang yang beriman. (yaltu) Orang-orang yang



mendirikan sembakyang dan menunalkan zakat dan mereka yakin
akan adanya negeri akhirat. Sesungguhnya orang-orang yarlg tidak
beriman kepada negeri akhirat, Kant jadikan mereka memandang

indah perbuatan-perbuatan mereka, maka mereka bergelinang

(dalam kesesatan). Mereka itulah orang-orang yang mendapat (di
dunia) azab yang buruk dan mereka di akhirat adalah orang-orarlg

yang paling merugi. Dan, sesungguhrtya kamu benar-benar diberi
AI Qur`an dart sisi (Allah) yang Maha Bijaksana lagi Maha

mc»gcfuAqi " (Qs. An-Naml (27] : I-6)

Firman AIlah SWT,  give ¥\:±±; el:jb.i if.\: th5 &|;i  "7%aa
Sitm,  (Surat)  ini  adalch  ayat-ayat  AI  Qiir`an,  dan  (ayat-ayat)  kitab

}Jczzzg    mew/.e/asfa#. "    Pembicaraan    seputar    huruf    mefgafAfAa `aA

(Terputus-putus)  telah  dilakukan  sebelumnya  pada  tafsir  surch  AI
Baqarah  dan  surah-surah  lainnya.  Dan,   6)i- bermakna Aadzz.Az.  yaitu

ini,  untuk mzf `a»»ats.  Yakni:  Surah ini  ®erisi)  ayat-ayat  AI  Qur`an

dan ayat-ayat Kitab yang menjelaskan. Lafazh AI Qur`an disebutkan
dengan lafach rna `»JaA (definitiD.

Kemudian  berfirman:   ¢p3?   ¥Eg±j  dengan  lafazh  »afr.raA,
tetapi,  keduanya  dalam  kandungan  makna  rna `rzJaA.   Sebagaimana
Anda bef[k;ata,  ``fulaan  rajulun   `aaqilun  dan  fulaan  ar-rofulu  al-
`a!agz./ef  (dia  lelahi  berakal).  AI  Kitab  adalah  AI  Qur`an.   Dengan

demikian satu benda dengan dua si fat; yakni sebagai qur'an dan kitab.
Disebut Kitab karena berupa tulisan (AZ.fa!baA) dan disebut AI Qur`an

karena merupakan gz.rzz `aA (getr 'ana»). Tentang sumber asal lafazh AI

Qur`an telch dipaparkan sebelumliya pada surah AI Baqarah.

Di dalam surah AI Hijr Allah SWT berfirman,    ££.\:  &i3 €,~J`\

;;¢}  3,l'.i;  S±F"  ..Aliif lam, raa. (Surat) in adalah (sebagian



dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempuna), yaitw (ayat-ayat) AI Qprr`an

);47|g  member!. pen/.e/czsa#."787  Di  dalam  surah  ini  lafazh  AI  Kitab
disebutkan  dengan  lafazh  mcz `rz/ZZA,   dan  lafazh  AI  Qur`an  dengan

lafazh  »afa.raA   (indefinitiD.   Demikian  itu  terjadi   dikarenakan   AI

Qur`an dan AI Kitab adalah dua nana dari satu wujud yang salah satu
dari   keduanya      bisa   disebutkan   dengan   lafazh   ma`rz/aA   yang
menciptakan si fat, dan si fat tersebut adalch si fat menjelaskan. Sebab,
di dalam AI Qur`an dijelaskan perintah dan larangan-Nya, halal dan
haran-Nya, serta ancanan dan janji-Nya. Tentang ini, telah dijelaskan
sebeh-ya.

Firman Allah SWT,  &±±,giv~ dsji'iL'? c`ri  ``4grr me»/-adz. pegiv»/.«A
dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman.'. I;afazh  G';a
berada   pada   kedudukan    7!asAczb    sebagal    haa/   a[eadaan    yang
menjelaskan) bagi AI  Qur`an.  Yakni:  Ayat-ayat AI RItab itu adalah

pemberi  petunj.uk  dan  berita  gembira.  Boleh  membacanya  dengan
rtz/¢ `  sebagai  me.bftzda[ `,  yaitu:  A%w  Ae.da  artinya,  dia  itu petunjuk.

Jika Anda mau, Anda bisa meniadakan huruf sifat, Anda bisa berkata,

¢z.Az. Awda  (di  dalamnya ada petunjuk).  Boleh juga berfungsi sebagai
kfrabczr bagi  lafazh:   £p±j:P, ,  kemudian  berfiman  mensifati  orang-
orang yang beriman tersebut:     r|j :j=j{ 6ji3 :ljlj:}t 6L#: &jf
'b±3±:t. .;i -}:±fffl\> " (yaitu) Orang:orang yang me;dirikan se=b:ky;;g

dan   menunalkan   zakat   dan   mereka   yakin   akan   adc[nya   negeri
a!#I.rtzf. "  Penjelasan  saputar  ini  telah  dipaparkan  sebelunnya  pada
awal surah AI Baqarah.

Fiman AIlch SWT,   a;i;S-€ 6Li3. i aj{ 6|   "Ses%nggrfrnya
orang:orang yang tidak beriman kepada negeri ahiirat, " yalmi tidck

percaya dengan kebangkitan kembali;  pet:1=i a 6<j   "Kamz. /.adz.ha»

787 Qs. A| Hijr [15]:  1.



mereha memandang indah perbuatan-perbuatan mereka. "  Alha yang
mengatakan baliwa anal perbuatan buruk mereka yang mereka san8ka

perbuntan baik.

Ada    yang    mengatakan    bahwa    kami    jadikan    mereka
memandang  indch  perbuatan-perbuatan  baik  mereka  tetapi  mereka
tidak mengeb akarmya.

Az-Zujaj berkata, "Kami memberi balasan kapada mereka atas
dasar   kekufuran      mereka   yakni   dengan   cara   membuat   mereka
memandang   indch   kekufuran   mereka   tersebut."788    6J€=:§T     f2S
". . .m¢facz merckcz be7.ge/z.mane /aa/am kesesaf¢»J. " Yalmi, hilir mudik

di dalan perbuatan jahat mereka dan kesesatan789 mereka.  Demikian

menurut Ibnu Abbas.

Abu   AI   Aliyah   berkata,   "yaf¢maadr#,"   790   yalmi   terus

menerus  dalam  kesesatan.  Qatadah,  ``ya/ `¢bww#, "791  yalmi  bermain-

main  dalam  kesesatan.  AI  Hasan,  "yatoAa}yarzf», "  bingung,  kacau

pikiran.792

Seorang penyair berkata:

Pandangannya melanggar larangan

Petunjukbutaterhadaporang:orangyangbingungdanhacou793

Fiman Allah SWT, i,i5=l-i :2 # a.3f rfe'Bi  "Mereha ztzfhaA
orang-orang  yang  mendapat  (di  dunia)  azab  yang  buruk,"  yalmi

788 Lih. "a la#|. A/ g#r `a#, karya An-Nhas (5/113).
789.4/sarinidisebuthnAIMawardidalankitabtafsinya(5/113).
190  Ibid.
19\  Ibid.
192  Ibid.
793 Syair milik Ru'bah sebagaimana terdapat di dalam i4sA-SAz.AAaA (6/2242), dan

di  dalam A/-£isan,  (entri:   `amaAa).  AI  Mawardi  berdalil  dengarmya  dalani kitab
tafsimya (3/188.



nercka jahannan;  €{j:ijfdy.i a i£S.i i f3  "...dam "erefa dl. afrfo..raf
adalah  orang-orang yang paling meragi. " Lot;azh  -3;i;S\  e schagiv

penjelas  dan tidak berkaitan dengan makna lafazh  6L#<dy.i ,  sebab,
ada  sebagian  orang  yang  rugi  di  dunia  untung  di  akhirat.  Adapun
mereka, akibat kekafirannya mereka benar-benar merugi di alchirat.

Fiman Allah SWT,     6`:i.tjL# 1?rf  "Dan, Se"#ggrfrny¢
hamw benar-benar d!.ber]. ,4/ gwr`a#. " Yakni, diberikan kapadamu dan
kamu memperhatikannya, mempelajarinya dan menganbilnya;  ;'j c,,

ri   3€      "Dart  sisi, (Allah)  yang  Maha  Bijaksana  lagi  Mch-a
me»gef¢A"z.. '' Lafazh 5'j  bemakna  `z.»da (.i.) artinya pada, di (sisi).
Hanya  saja  lafazh  /adef»  ini  mab7zz.aA  (tidak  menerima  perubahan

harakat),  sebab,  lafazh ini tidak berkedudukan kokoh. Ada beberapa

gz.rtz`aA   dari   lafazh  ini  dan  telah  disebutkan  di   dalam  surah  AI
Kahfi.794   Ayat-ayat   permulaan   ini   adalah   sebuah   mukaddimah
sederhana  untuk  masuk  kapada  sebuah  cerita penting  yang banyak
mengandung hikmah, kebijaksanaan dan kedalaman ilmu.

Firman AI]ah :

#¥f?>#,\:ji#>f;£,Gfj6#`:~j±F3E~Sd£;j6;i
Q'L;6+'j36tec;j¥ji£623ti£~€ffi©€j£=£#€

j'S©'#f±j't'fiiGfF'££~t±L#.©co-tiJ,df#j
¥'j!Jffdeii€*3j,'j>j3Jb3~€S€g#i£\;jffif3u2

#j$6,gL#i=E.=ij'$3¢jfj€i©6L#2.t61'3G.

794 Lib. Tafsir ayat 2 dari surah AI Kahfi.



6£Eti:a2eL#=&;,f£~L2+=+L##j~j£Jji..f!©"f=i
\ifij'6€;;:ffj:a.:~€ife'©befcjsg#3£Jj3jL},
ji=;£egiv3rfe;;==:i~q:==:'j+>b3=j©J:±';±

© 6.:.rft fa± 6g €
"(Ingatlah) Ketika Musa AS berkata kapada keluarganya,
'Sesungguhnya aku metthat apt. Aku kelak akan membowa

kepadQ[mu khabar darinya, atou aku membowa kepadamu suluh apt
supaya kanu do[pat berdiang.' Maka, tatkala dha t{ba di (tempat) apt
itu, Musa AS diseru, 'Telah diberhati orang-orang yang berada di

dekat apt itu, dan orang-orang yang berada di sekitarnya, dan Maha
suci Allah, Tuhan semesta alam.' (AIlah SWT berferman), 'Hal

Musa, sesungguhnya, Akulah AIlah, yang Maha Perkasa lagi Maha
Bijakscha. Dan, lemparkanlah tongkatmu.' Maka tatkala (tongkat
itu menjadi ular dan) Musa AS mdiha[trya bergerak-gerak seperti
seekor ular yang gesit, Musa AS lari berbalik ke belakang tanpa

menoleh. 'Hal Musa, janganlah kamu takut. Sesungguhnya orang

yang dijadikan Rasul, tidak takut di hadapan-Ku. Tetapi orang yang
berlaku zhalim, kemudian dirfukarTtya kewhdimannya dengan

kebaikan (Auah akan mengampuninya) ; maka sesungguhnya Aku
Maha Pangampun lagi Maha Pertyayang. Dan, masukkanlah

tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia akan ke luar putih (bersinar)
bukan karena penyahit. (Kedua mukjizat in{) termasuk sembtlan

buah mukjizat (yang akan dikemukakan) kepada Fir'Q[un dan
koumrtya. Sesungguhrrya mereka adalah koum yang fastk.' Maka,

tatkala mukjizat-mukjizat Kant yang jelas itu sampal, mereka
berkata, 'Ini adalah sihir yarlg nyata.I Darl, mereka mengingkarirtya



karena kewhaliman dan kesombongan (mereka) Padahal hati
mereka meyakini quebenaran)nya. Maka perhatkanlah betapa

kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan."

(Qs. An-Naml [27]: 7-14)

Firman Allah  SWT,  z3};:~S&;J`6 3|  "/I.ngr!f/aAJ Kefz.ha Masa

j4S berhafa  4epada fe/wclrg¢nya. " Lafazh  Sf berada dalam keadaan
#asAob  dengan  adanya  kata  kelja  yang  tersembunyi,  yaitu  lafazh
ztdzfafr  (ingatlah).   Seakan  ayat  ini  berucap  mengikuti  filman-Nya
sebelumnya:   rf£;'j c,, G\:jfr.fjfr' £€f  "Da!»,   sex"»gg7fA»);a
hamu  benar-benar  diberi  AI  Qprr`an  dari  sisi  (Allah)  yang  Maha
Bz/.cldsa#c[ /agr. A4lcl%a me#gefczfewz.. " Yakni: Ainbil hai Muhammad dari

pesan-pesan  penuh  hikmah  dan  keilmuan  yang  terdapat pada kisah
Musa   AS   ketika   dia   berkata   kepada   keluarganya:    j6€:£\: ~6£
"Sesci7cggttfa#}/a    czfa4    me/I.feczf   clpz.. "   Yakni,    saya   melihatnya   dari

kejauhan.

6JL=##?\;;p>¥,l:ji#>\;:;j€,\±:"4fajke/¢fraha»
membawa kepedamu khabar dc[rinya, atou aku membawa kepadamu
suluh   apt   supaya  kanu   dapat   berdiang   (menghangatkan  dirt)."
Ashim,  Hanzah  dan  AI  Kisa`i  membacanya  demikian:  p#   ?\{;p>
dengan tanwin pada lafazh s);i.Aaabz.72, dan ulama lairmya membacanya

dengan  tanpa  tanwin795  sebagai  lafazh  sandaran/gabungan.   Yakni:

bz.s);cf `/cz£!. «czarz.77, dengan nyala api. Qira`ah ini dipilih oleh Abu Ubaid

dan Abu Hatim.

AI   Farra`   beranggapan   peniadaan   tanwin   berlaku   karena
kalimat   tersebut    senada   dengan   kalimat:    wc!/adacr"/   czakfoz.rtzfe,

795 gz.ra `aA tanpa tanwin bemilai m%fczwafz.r juga, sebagaimana yang disebuthan di

dalam ragrz-A A»-Ivas}Jr hal.154.



mar/.idef/  /.aamz.`,   dan   sAa!haczfzf/    `"ef/a.   Sesuatu   yang   disandarkan

kapada dirinya sendiri manckala nana-namanya berbeda796.

An-Nulas   berkata797,   `Tenyandaran   (a/  Jdfecza/tzfi)   sesuatu

kapada dirinya sendiri adalah tidak benar menurut ulama ahli bahasa
Bashrch.       Sebab,      malma      I.dfeclcz/tzfa      secara      bahasa      adalah

menggabungkan   sesuatu   kepada   sesuatu   yang   lain,   dan   adalah
mustahil menggabungkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Akan tetapi,
sesuatu itu digabungkan kepada sesuatu yang lain agar menjadi jelas
adanya   makna   kepemilikan   dan   macam   serta  jenis.   Dan,   yang
demikian  itu  tidck  clan  teljadi  bila  sesuatu  itu  dikatakan  miliknya
sendiri  atau macam dan jenis dirinya.  Makna i.dfocza/aA pada kalimat

fyz.Aoabz.    gczbasz.»    adalah    idfocza/I/&A    macanl    dan   jenis    sesuatu.
Sebagaimana  Anda  berkata,  tsa[wbw  4feazzz.7!,  baju  sutera;  Afeclaf¢mw

A¢dz.z.dz.#, cincin besi dan kalimat semisalnya. "

.4s};-fyz.faczab   adalah   segala   sesuatu   yang   memiliki   cahaya

seperti  bintang dan kayu yang terbakar. ,4/ gab¢s adalah mama untuk
sesuatu   yang   menyala   seperti   bara   api   dan   semisalnya.   Maka

mcknanya:  bz.s);z.A&czbz.»  mz.7I  gczb¢sz.77,  dengan nyala  api  dari  bara  api.

Dikatakan: czqbczsfz/ gc}bascz#,  saya menyalakan sebuah nyala api. Jsm-

nya cz/- gczbas.  Sebagaimana Anda berkata,  gczbczdfofw  gabczcJfoa#,  saya

menggenggam  (sesuatu)   segenggaman.  Jsm-nya  a/  gabczdfo.   Siapa

yang membaca:  bz.s);I.fo¢abz.7z  qczbczsz.7e,  lafazh  qaba!s  dijadikan  sebagai
b¢cJa/ ®engganti yang menguatkan) lafazh sebelumnya.

AI Mahdawi berkata, "Atau, qaz)as sebagal si fat bagi a)/I.Aclab.

Sebab,  1afazh a/ gabas bisa berupa I.sz.in  tanpa si fat tetapi  bisa pula

berupa si fat. Adapun alasan mengapa dikatckan I.sz.in tanpa si fat, sebab

796 Lib. "a'a#!. AJ g#r `a#, karya AI Farra` (2/286).
191 Lib. |'rab AI Qur`an (31196).



orang  Arab   berkata,   "gtzbczsJz{A#   (maadhi)-   czgbisztA#   (mudhaari`)

qabsan, al qabsu (mashdar) - al maqbuus ("If"Ir). Irha  al qabas
adalah   si fat  maka  lebih  balk  menjadikannya  sebagai   #¢ `af  (dan
s);I.fe¢a!b  man`uut-nya).  Menjadikan  I.dfaczcz/CZA  pada kalimat  ini  bukan

sebagai  si fat  adalah  lebih  baik.  Itu  bermakna  idhaafah ].enis  (#a" )

kepada  bangsanya  0.z.73s),  saperti  idhaafch  fafeaa/cz7#  (cincin)  kapada

/cJfadfeafe  ®ada  kalimat  frfeczczftzmcj ¢d%cZ¢afz.#)  dan  kalimat  idhaafch
semisal  lainnya.  Jika  lafazh  gabas  dibaca  dengan  #asfeab  sebagai

penjelas (a/-bcz);¢cr#) dan a/ feaa/ ¢eadaan penjelas) maka akan lebih
baik.   Selain  ayat  AI   Qur`an  boleh  kita  membacanya  bz.s);I.ftaabz.#

gcrbczscz#,   sebagal   masfedor   atau   penjelas   (ba)/¢a#)   atau   keadaan

penjelas (faaclo.

<>!51;i -331  ..... supaya kamu dapat berdiang. '' H]]r`If tha`
pada  lafazh  sebenamya adalah  ftz`,  dan pada lafazh ini  diganti ffecz`.
Sebab  ffecz`  adalah  huruf  I.ffebaag  (suara  yang  keluar  dengan  cara

meletakkan lidah yang menentang langit-langit atas) dan sAaad juga
hunif  I.£fobaag,   menggabun8kan  kedua  huruf  I.f%aflg  adalah  baik.

Makna kalimat: kanu bisa men8hangatkan tublin dari dingin. Disebut:
ishthalaa    (}Ja-rD    -    yashihali    (}Laib    be:I"ha    istadife'a
men8hangatkan diri. 798 Seorang penyair berkata:

Api adalah buah musin dingin, siapa yang mow

Menakan buah-bunhan musin dingin, maka hangatkanlah dirt

ifalyashihalli)
Az-Zujaj berkata, "Setiap wama putih yang bereahaya adalah

sy!.rfeaa!b." Abu Ubaidah berkata,799 "4s);-fyz.fe¢ab adalch a7I-7®aa[r,  api."

Abu Najm berkata:

7.9^8^Lih. Lisan Al 'Arab, (erwh.. shalaa).
199 Lib. Ma'ani AI Qur`an (2192).



Seakan apt (syihaab) yang menyala

Menerangi cchaya dan kemudian diam8°°

Ahmad  bin  Yahya  berkata,  "4s)/-fyz.Aaab  adalah  kayu  yang

pada salah satu ujungnya bara api dan pada u].ung lainnya tidak ada
api." Pemyataan An-Nulias lebih bagus, katanya, "4sy-fyz.Aaab adalah
ap;-S);I. `aa `¢/ in"d»z.I. ' yang belpencar cahayanya. Di antaranya makna
bintang yang memanj an8kan cahayanya di langit.

Fiman  Allah  SWT,   ti;~€    \=£  "Maha,  faffa/a  dz.a  fz.b¢  dz.

/fempafJ apz. ztej, " yakni ketika Musa AS mendatangi api yang temyata
adalch  cahaya.  Demikian  dikatckan  Wchab  bin  Munabbih.  Ketika
Musa  melihat  api,   dia  berdiri  mendekati  api  tersebut.   Musa  AS
melihat api  itu keluar dari cabang pohon yang berwama hijau kuat.
Pohon  tersebut  bemama  cz/  `I/7/az.g.  Musa  AS  melihat  api  semakin

menyala besar, dan pohon bertambah hijau dan indah. Musa AS takjub
melihatnya.  Musa  AS  mendekati  api  itu  dengan  seikat  rumput  di
tangannya agar bisa mengambil nyala api darinya. Api tersebut justru
menyala condong kapada Musa AS.   Melihat itu, Musa AS takut dan
menarik tubuhnya mundur.

Demikianlah yang berlaku, Musa AS mengambil manfaat dari

api itu dan api itu menyediakan dirinya untuk Musa AS, hingga pada
akhinya urusannya menj adi j elas api itu memang diperintahkan untuk
melayani Musa AS, dan tidak diketahui  siapa yang memerintahkan.
Hingga akhimya:  \{j'i;i 6€j  <26{ ® i;  j¥; if 6;±  "Muso i4S dz.se7",
``Telch  diberkati  orang-orang  yang  berada  di  dekat  apt  itv,  dan

ortz#g-ora#g )/a#g  berada  dz.  sefa.Jam);a. "801  Makna  ayat  ini  telch

:#Syairkerad#a±dii:=iantanFa##bo:d:r##3)jiLsebaga_yangdijehaskan
di dalam Tafsir AI Mawardi (3/188, 189.



:#as:=n;:ie,I:bnaygaarp:d=:a:)Six:#y=a±<u:.:i:0;,¥i'£:Zi),,,,,

•.Dan,Kcrmitelahmenanggilnyadarisebe;chkanangwnungTlur..'(Jl

j¥; Az-Zujaj berkata, "ifi  berada pada kedudukan #asfeab, bemakna
bz. 'cz7c7cczfecc, bahwasanya." Az-Zujaj berkata, "Boleh dengan rafa`." Az-

Zuj.aj    menj.adikannya   isz.in   yang   tidck   disebutkan   siapa   subjek

pelakunya.

Abu Hatim meriwayatkan, "Bacaan ayah saya, Ibnu Abbas dan
Mujahid     adalah    demikian,     ".ut#     bz/z/rz.Aczf    cz7!-»aczrz/     wcz     ma!7I

Aazf/cz&ao," artinya telah diberkati, api dan orang-orang yang berada di

Sekitanya.803

An-Nulas8°4  berkata,  "gz.ra `afo  seperti  ini  tidak  berdasarkan

sanad yang sAaAz.A. Jika pun benar, maka itu adalali berupa penafsiran

ayat. Dengan demikian `foerkat" kembali ke "Api" dan kapeda siapa
saja yang berada di dekatnya yalmi Malaikat dan Musa AS."

AI Kisa`i meriwayatkan dari orang-orang Arab: Baczr¢ha//c!frw,

wabaarafacz flz.ha  (Allah  SWT  memberkatimu).  Ats-Tsa`labi  berkata,
"Oran8  Alatolto  bedsata,  Baarakallahu,  wabaaraka  f iiha,  wabaarcka
`o/czz.ha, wabaara!facz /aha  dengan empat bahasa.

Ath-Thabari8°5 berkata, "Fiman-Nya, j6tc3 i; j¥;   den tidak
berkata "b%wrz.ha fpo/a "¢# j cr7®-#¢ar berdasarkan bahasa siapa yang

ben:kzi:fa  baarahallah.  D[ka;rdran juga...  baarahahullah,  wabaarahahu,

wa baaraka  `alaihi, wabaaraha fiihi semuanya, berlnalma, sama ydito

8°2 Lih. Tafsir ayat 11,12 dari surah Thaahaa.
8°3  g!.ra `afe  ini  dibawa  kapada malma penafsiran ayat,  telah  disebutkan oleh AI

Farra` di dalam "a'a#I. ,4/ g#r `a# (2/286), dan Ibnu Athiyab di dalam ,4/ M#%arrar
"8Zrai.a.(;?r/a963Z/gltr`aH(3/199).

805Lih./am|.'AJBaya%(19/83).



Allali  SWT  memberkatinya.  Yakni:  b"z*rz.ha   `cz/aa  ma# /  a»-7zaa!7.,

diberkati  terhadap  siapa  yang  ada  di  api  dan  dia  adalah  Musa AS.

Atau, terhadap siapa yang berada didekat api, dan bukan yang berada
di tengah-tengali api."

As-Suddi   berkata,   "Di   dalam   api   ada   Malaikat.   Dengan

demikian,  yang  diberkati  adalch  Malaikat  dan  Musa  AS.     Yalmi:

bunrika  fiiha  yaa  Muusa  wa    fii  al  Malaa'ikati  al-ladziina  ham
fea#/czAa!¢  (diberkati  dirimu  wahai  Musa  dan  diri  Malaikat,  mereka

yang berada di  sekitar api).  Ini  adalah pemuliaan dan penghormatan
Allah SWT terhadap Musa AS,  sebagaimana men8hormati  Ibrchiim
AS melalui lidch Malaikat AS ketika datang menemuinya:   ,fit i2;[rf't j±fi

::£%;.')  `.qtu adalch) rahmat AIlch dan keberkatan-
Nya. dicurahkan atas hamu, hai ahlul baitl."S°6

Pendapat lalnnya, dilontarkan oleh Ibnu Abbas, AI Hasan dan

Sa`id bin Jubair: gefddz.sa ma#jz. a»-»aar, disucikan siapa yang ada di

api  dan Dia adalah Allah  SWT Dengan fiman-Nya itu Allah SWT
memaksudkan diri-Nya sendiri."

Ibnu Abbas dan Muhanimad bin Ka`ab berkata, "J4#-Ivaclr,  api

adalah #ww7.,  cahaya Allali.  Allah  SWT menyeru Musa AS  dan Dia

berada  di  dalan  cahaya."807  Dengan  demikian  takwil  ayat  adalah

bahwa musa AS melihat cahaya besar dan menyangkanya itu adalah

api.  Bagaimana  teljadi,  bchwa  Allah  SWT  menampakkan  diri-Nya
dengan cara menanpakkan tanda-tanda keberadaan-Nya dan dengan
kalam-NEya dari api, dan bukan bermakna Allah SWT bertempat dan
bersisi."al'£j±;`ty.teJ'al'Lgt:±Jtj,cfjilji3"Don,Dz.a/aAr«Aq»/);a»g
disembch) di langit dan Tuhan (yang disembah) di bumi dan Dia-lah

806 Qs, Huud [11]:  73.
807  .4tsar  disebutkan  An-Nuhas  di  dalam Ma'cl#z.  A/  gz/r`a#  (5/116),  dan  Ibnu

Katsir dalam kitab tafsimya (6/160).



yang  Maha  Biif aksana  lagi  Maha  mengetahui,"808  bndcan be:Irndma
Allah  SWT bertempat  di bumi  dan  langit.  Akan tetapi,  Allah  SWT

menampakan   diri   dalam   setiap   perbuatan-Nya,    dan   dari   hasil

perbuatan tersebut diketahui  akan adanya Pelalku perbuatan tersebut.
Berdasarkan  takwi`l   ini  maka  dikatakan:   Bzt«rz.ha  ma7i  fez.  a#-7tczar

Lsw/jfoacI7cwAw  wcz  gwd7.czfztfow  (diberkati  siapa yang  di  api kerajaan-Nya

dan kekuasaan-Nya). Ada yang mengatckan bahwa diberkati apa yang
di api, a)erdasarkan) dari perintch Allah yang menjadikan api tersebut

sebagai tanda (keberadaan-Nya).

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):  Dalil  yang  mengisyaratkan
akan benamya pendapat mnu Abbas, adalah hadits yang diriwayatkan
Imam Muslim di dalam S#aAz.A-nya, dan Ibnu Majah di dalam Szf#a»-

nya dan lafach hadits miliknya dari Abu Musa, dia berkata, Rasulullah
SAW busabda,

a++ *;;3 i:+i., :jj±±; fL;i 5f a, a;; dy3 fL£, dy a, ao!

.:;i;*;oji:odif,+3L\iiotj'+fy'\{±£+}';j4i
&i i,Gill q'z i;i ;ai g! * 'iijj!i Ji ;1;;; j{i i+' fr:

-_                                                                                   ,

ed'ca., LJ
"Sesungguhnya Allah SWT tidak tidur, dan tidak pantas bagi-

Nya  tidur.  Dia  merurunkan  timbangan  dan  menalkkannya.
Tabir  -Nya  adalah  cahaya.  Jika  tabir  tersebut  disingkap,
keagungan  (subwhaatu)  wajch-Nya  akan  menbakar  segala
sesuatu  yang  melihat-Nya  dengan  matanya. ''&°9  Kemndiar\

Abu Ubaidah membaca (ayat):  BaAwa  fe/czfe  dz.berfafz. or4#g-

:::QriR.ft-nzu¥£[£:i:g8£.iafazhnyadida|ams##a#-nyadalanA/"wgaddz.mafe

( 1/70, 71 ), HR. Muslim di dalam pembahasan tentang Imam (1/162).



orang yang  berada  di  dehat  apt  itu,  dan orang-orang yang
berada  di sekitarrl:ya.  Dan,  Maha suci Allah,  Tuhan  semesta
a/am. " IR. AI Baihaqi juga.

Lafazh Imam Muslim  dari riwayat  Abu Musa RA berbunyi
demikian:

`J!  :'Jri;
®,-

9j; gi; i±i;i `fu., J*; il=j
i;:fa `Lth, Ji£

L* oLj+fty aiir
Lpe:J
-'f u^ .f S,-ifl]j, Sj-'jf i
®_,

•# ir :i; 9]! uir<i if ri3
Rasulullah SAW mengucapkan lima baris kalimat di hadapan
k:ami,  bdian  bersa;baa,  "Allah  SWT  tidak  tidur  dan  tidak

pantos   baginya   tidur.   Dia   menunndcan   timbangan   dan
•      menaikkan  timbangan.  Kepada-Nya  dibawa  amal  perbuatan

malam  sebelum  (terjadi)  amal  perbuatan  siang,  dan  amal

perbuatan siang sebelum amal perbuatan malam.  Tabir-Nya
a[da/aA  caAa)/a uli dalam sebuah riwayat Abu Bckar,  fczbz.r-
Nya adalah Apt-. Jiha Allah SWT membuka tabir -Nya aou
kasyafahaa),  maha  keagungan  (subuhaatu)  wajahnya  ckan`
membckar  pandangan  dart  pandangan  hamba-Nya  sejouh

Pandanganitusampai.'R"

Abu   Ubaidah   berkata,   "Disebut   a!s-sc¢bwfeczczfw   itu   adalah

keagungan    wajahnya.    Dari    lafazh    tersebut    terbentuk    kalimat:
szfbAaa7.a//flfo, dan itu merupakan kalimat pengagungan dan pensucian

8t° |R. Imam Muslin di dalam pembahasan tentang Imam (1/162).



bard  Allah  SWT.   Sabdanya,   "hazf  Acnya/aAaa"   artinya  jika  tabir
dian8kat  dari pandangan mata makhluk dan pandangan mata belum
diarahkan untuk melihat-Nya, maka mereka akan terbakar dan mereka
tidak akan sanggup untuk memandang waj ah-Nya."

Ibnu Juraij  berkata,  "Api  adalah  di  antara tabir   dari  sekian
tabir   yang beljunlah tujuh.  Tabir   berupa kemuliaan. Tabir   berupa
kerajaan.  Tabir   berupa kekuasaan.  Tabir   berupa api.  Tabir   berupa

cchaya.  Tabir   berupa awan.  Tabir   berupa  air.  Hakikat  sebenamya
adalali  makhluk  yang  tertabir    dan  Allah  SWT  sama  sekali  tidck

tertabir.  j4H-IVclar,  api  yang  dimaksud  dalani  ayat  adalch  a!#-7Iww7.,

cahaya.  Orang-orang  Arab  biasa menyebut  cahaya  dengan  api  atau
sebaliknya.  Dan,  karena Musa AS  menyangka  apa  yang  dilihatnya
adalah api."

Sa`id  bin  Jubair  berkata,  "Apa  yang  dilihat  oleh  Musa  AS
adalah api  sesungguhnya.  Allah SWT memperdengarkan kalam-Nya
dari dalani api tersebut, dan dengan itu Allah SWT menunjukkan si fat
rabef bz.}JaA-Ivya.   Si fat  rab«bz.yaA   itu   sebagaimana  yang  terfulis   di

deharn TaNIat, "Allah datang dari Sina` , memperhatikan dari Saa`iir,
dcl#  #a].A  darz.  grl#wng Fara#. "  Kedatangan  Allah  SWT  dari  Sina`

maksudnya  adalah  mengutus  Musa  AS  dari  Sina`.  Memperhatikan
dari Saa`iir maksudnya adalali mengutus Isa AS  dari sana. Naik dari

gunung  Faran  maksudnya  adalah  mengutus  Muhammad  SAW  dari
Makkah. Fara#  adalah Makkah.  Pembahasan lebih tentang ini  akan
dipaparkan nanti pada tafsir surch AI Qashash,81 1 yakni riwayat Allah

SWT memperdengarkan kalam-Nya dari pohon, I.us};a! .4//ofo.

Fiman AIlah SWT,  ;±jfl.t  ;; ,fir ;:=±j   "Dan, MaAa s"cz.
j4//aft,  r#Aa7I semesfa a/am. " Merupakan kalimat yang membersihkan

8' I Lib. Tafsir ayat 30 dari surah AI Qashash.



dan mensucikan Allah SWT.  Tentang ini telah banyak dibahas pada
beberapa  tempat.  Artinya:  w yagzfzf/zf  man  Aazt/aAaa,  dan  berkata

siapa yang berada di sekitar api:  ,&f ;:==;, tetapi acalimat tersebut)
ditiadakan. Ada yang mengatakan bahwa musa AS mengucapkannya
setelch   selesai   mendengar   suara   seruan,   dan   kalimat   tersebut
diucapkannya dengan maksud meminta pertolongan-Nya dan memuj i-
Nya   dengan   kalimat   yang   mensucikan-Nya.8]2   Demikian   yang
dinyatakan As-Suddi.

Ada   yang   mengatakan   bahwa   Kalimat   tersebut    adalch

perkataan  Allah  SWT  sendiri.  Maknanya:  Dan  diberkati  siapa  yang
mensucikan  nana-Nya  dengan  mengatakan:   sclbAaa7!cz//czfez.  rabbw/
`aa/amz.#. Demikian yang diriwayatkan Ibnu Syaj arah.

Fiman Allah SWT, '+Siji jzj.i 'fii Gi #! gij¥.   "rflJJafe SIT
berfin'i'ran),   'Hai  Musa,   sesungguhnya,  Akulch  Allah,  yang  Maha
Pe7rfecrs¢ /czgz. Mafoa BIj.adsa#a '. " Dhamir ¢ata ganti nana) ftc! ` sebagai

penopang ®enguat) dan bukan Aa ` kinayah (hiasan) menurut pendapat
ulania ahli nahwu Kufah, tetapi, yang benar Aa ` dimaksud adalah Aa `
kinayali clan perintch dan urusan (Allah SWT.). ±2'{ '&i Gf   "4fam
4//aft, )/¢#g A4a!Acz Perhascz" maksudnya yang mengalahkan yang tiada

menyerupai-Nya.

perbuatan-Nya.
#f "Mafoa!   Bzj.adsa#¢"   dalam   perintch   dan

Ada yang mengatakan bchwa musa AS berkata,  "Ya Tuhan,
siapa yang berseru?" Maka, Allah SWT berfiman,  Gf , yakni Akulah

penyeruituyangmenyerumu,'&iG{"4fu/aA4//4!A."

8 L2 [4tsar dari As-Suddi, disebutkan AI Mawardi dalam kitab tafsimya (3/ 189).



FinanAIlchs:WT,S^==SRS.`Dan,lemparkanlahtonghatmu."
Wahab bin Munabbih berkata, "Allah SWT memerintahkan Musa AS
untuk membuang ton8katnya dan Musa AS melakukannya."8"

Ada  yang  mengatakan  bahwa Allah  SWT  berkata  demikian
kapada Musa AS agar dia mengerti bahwa yang berbicara kapadanya
adalch   Allah   SWT,   dan   dia   adalah   Utusan-Nya.    Setiap   Nabi
hendaklah mempunyai  bukti  dan  tanda pada dirinya  agar diketahui
Kenabiannya.  Pada  ayat  ini  terdapat kata-kata yang dihapus,  yalmi:
Lemparkan   tongkatmu,   maha   Musa   melempar   tongka:trya   dari
tangannya  dan tonghat  itu  berubah ular yang bergerak seckan  dia
w/ar Jaa#. Ular JacI## adalah ular bertubuh tipis dan berbadan kecil.

AI  Kalbi  berkata,  "Tidak  besar  dan  tidak  kecil."  Ada  yang
mengatakan bahwa semula berubah menjadi ular kecil. Ketika Musa
AS melihatnya, berubch menj adi ular besar.

Ada yang mengatakan bahwa berubah menjedi ular kecil, dan
kemudian   hidup   dan   bebalan.   Ular   tersebut   berkelamin   betina.
Kemudian berubah menj adi ular besar berkelamin j antan.

Ada  yang  mengatakan  bahwa  berubch  menjadi  ular  yang
bergerak seakan ular (/aa»»),  yang bertubuh besar seped besamya
ular  tsef 'baa#  dan  bertubuh  tipis  saped  tipisnya  tubuh  ular /.aa»».
Bergeralmya  ular  tersebut  bemakna  ular  itu  hidup  dan  beljalan.
Bentuk plural  dari /.aa»»  adalah /.z.»»aa».  Terdapat di  dalam  hadits:
Rasulullah SAW melarang membunuh ular 0.i.»z-fraa») yang berada di
runch.»814

8'3 ,4tsar dari Wahab disebutkan AI Mawardi. Jbid.
8'4  |R.  A|  Bukhari,  dalam pelhoahasan  tentang  permulaan  Penciptaan  no.  15,

Muslim   dalam   pelhoahasan   tentang   Keselamatan,   bab:   Membunuh   Ular   dan
Lairmya.



f}>±  S®  `.Musa  AS  lari  b?rbalik  ke  belakang,"  k!ctalm]!kan
sebagaimana lazimnya manusia.    :i;  j'j   "fa»pa mono/eA, " yalmi
tidak  kembali.   Demikian   yang   dikatakan  Mujahid,   dan   Qatadah
becka:fa. `Tldalf rr\emoleh." J£4  6±i;±.  "Hal Musa, janganlah kamu
f&haf, " dari ular dan mudharat yang diberikannya;    G1'  3G. Y~   j£
'bS:;3I^    "Sesunggthnya orang yang dijadikan Rasul, tidck talut di

AacJczp¢»-Kzt. "    Sanpai    di    sini   percakapan   beralchir.    Kemudian

memberi pengecualian yang merupakan isfz.tsma ` mw#g¢ffez. ` (teaputus)

danberfirman:j£1;;{'£"refczpz.ora#g);a#gbe7./afatzfea!/I.".''

Ada yang mengatakan bahwa itu adalah I.sfz.ts#cI ` dari kalimat

yang dihapus. Maka, maknanya: Sesct#ggtifenycz orcz#g );any dz}.czdz.ham
Rasul,  tidak  taJcat  di  hadrpan-Ku.   Hanyalah  orang-orang  selain
mereka dart orang-orang zhalim yang takut kepada-Ku.  '3 fug i; 1L
e7~S   'i:;.  B:I  'J; "Tetapi  orang yang berlaha zhalin  kendian
ditukarnya     kezhalimannya     dengan      kebaikan      (Allah   . akan
"e#gr!mp##z.#)/cz/. "   Mereka   itu   tidak    akan    takut    ¢apada-Ku).

DemikianyangdikatakanA|Farra`.8t5

An-Nulias  berkata,8[6  "Jsfz.ts#¢ `  ®engecualian)  dari  kalimat

yang dihapus itu tidak mungkin, sebab, itu adalah pengecualian dari
sesuatu yang tidak disebutkan dan jika itu boleh maka bolehlah kita
berkata., 'Saya akan memukul orang banyak kecuali zaid' berandi saya.

tidck  clan  memukul  orang  banyak  tetapi  memukul  orang  selain
mereka kecuali zaid. Hal ini jelas kacau, dan bemakna berkata-kata
dengan perkatann yang tidak diketahui malmanya.

8\S LH`. Ma'ani AI Qur`an (2/287).
8\6 LHi. |'rab AI Qur`an (31200).



AI   Farra`   juga   berkata,8t7   "S¢umlah   ulana   chli   nahwu
menjadikan I.//aa a[ecuali) bemalma wzf (dan). Dengan demikian: w
/aa man zAa/ama. Scorang penyair berkata:

Setiap soudara akan ditinggalkan soudaranya

Demi bapakrm dan (illaa) dua bintang hatub utara8"

An-Nuhas8t9  berkata,  "Adalah  tanpa  alasan  menjadikan   i.i

bermakna  wa",   dan  yang   demikian   itu  tidak   dibenarkan   dalan
berbahasa.  Makna  €| berbeda dengan makna yang  dikandung w¢z4.
Sebab,  jika  Anda  berkata, jaa 'cl#z.  I.fr*wclf#ke  I./aa!  zaz.dam  (saudara

kanu    datang    kapada    saya    kecuali    zaid),    bemalma    Anda
mengeluarkan Zaid dari daftar orang yang datang menemuimu yakni
saudara-saudaraniu,   dan   tidak   ada   kaitan   Zaid   dengan   saudara-
saudaranu yang datang."

Pada  ayat  terdapat  pendapat  lain  yang  menyatakan  bahwa
isfz.ts»a `  dimaksud  adalah  z'sfz.ts»a `  bersambung  (mefffasftz./).  Dengan

demikian maknanya  adalah:  kecuali  siapa yang berbuat zhalim  dari

para Nabi  dengan melakukan perbuatan dosa kecil yang semestinya
tidak  dilakukan  oleh  seseorang,  selain  apa  yang  diriwayatkan  dari
Yahya bin Zakaria AS dan apa yang disebutkan Allah SWT terhadap
Nabi kita SAW pada firman-Nya, Ji% €j €L;S cti, iii€ [ 'rif &'jefj,
"Supaya Allah memberi ampunan kepadanu terhadap dosamu yang

feJaft  /aJci  dcz# );a#g aha!7I  dc[f¢#g."820  Demikian  yang  dikatakan  oleh

AI Mahdi dan dipilih oleh An-Nuhas.

8\] Lib. Ma'ani AI Qur`an (21287).
8t8  Syair  milik  Amr  bin  Ma`dikarib  atau  Suwar  bin  AI  Maghrib.   Syair  ini

dipergunakan Sibawaih sebagai dalil penguat di dalan .4/ Kz.fzzb (1/371). Lih. fyawh
Any-Syawahid trya, Asy-Syali:tamari (11371), AI Khizanah (2ls2), dan AI Kamil ha:i.
760.

8\9 Lib. |'rab AI Qur`an (31200.
820 Qs. A| Fath [48]: 2.



AI Mahdi berkata, Allah SWT mengetahui siapa di antara para
Nabi yang berbuat maksiat dan menyembunyikan ketakutannya, maka
Allah SWT memberi pengecualian:  ~G=  i:; \I=i  j'± 3& jl;  i;  {`}
"Kec:uali    orang    yang    berlaku    zhalin,    kemudian    ditukarnya

kezhalimarmya dengan kebalkan (Allah akan mengampuninya). " Dra
takut, walaupun Aku telch memaaflcannya.

Adh-Dhahhck berkata, "Yaitu Nabi Adam AS dan Daud AS."
Az-Zanakhsyari82'  berkata,  "Seperti  Nabi  yang  berbuat  berlebihan
saperti  Adam AS,  Yunus AS,  Daud AS,  Sulaiman AS  dan saudara-
saudara    Yusuf   AS    serta   Musa   AS    dengan    memukul    yang
menyebabkan kematian seorang Qibthi. Jika seseorang berkata, "Jika
demikian mengapa harus mengalami rasa takut padahal telah bertaubat
dan mendapat anpunan?"

Jawabnya:   Demikianlah  keadaan  para  ulama  yang  merasa
takut dengan perbuatan dosa yang telah mereka lakukan. Mereka juga
tidak  merasa  aman  begitu  saja  apakch   syarat-syarat  taubat  telah
dipenuhi dan karena itu mereka takut akan ditanyai kelak."

AI  Hasan  dan  Ibnu  Juraij  berkata,  "Allah  SWT  berfirman
kepada   Musa   AS,    'Aku   khawatirkan   karnu    akan   membunuh
seseorang'."

AI Hasan berkata, "Para Nabi juga berbuat dosa dan disiksa."

Ats-Tsa`labi,  AI  Qusyalri,  AI  Mawardi  dan  ulama  lainnya
berkata,  `Maka  pengecualian  saperti  ini  sAaAz.A  adanya.822  ¥akni:

Kecunli  yang  berlaku  zhalim  terhadap  dirinya,  dari  para  Nabi  dan
Rasul berupa perbuatan dosa kecil  yang diakukan  sebelum menjadi

821 Lib. 4J Has)/a)Ja/(3/200).
822 Lib. Tafsir AI Mawardi (3/190).



Nabi,  dan Musa AS  takut  setelah membunuh  orang  Qibthi  tersebut
dan bertaubat."

Ada yang mengatakan bahwa setelah menjadi Nabi, mereka itu
teljaga  dari  perbuatan  dosa kecil  dan  dosa-dosa besar.  Pembahasan

tentang ini telah dilakukan sebelumnya pada surah A| Baqarali.823

Menurut saya (AI Qurthubi), "Pendapat pertama lebih benar,
sebab,     pengecualian     terputus     (isfz.ts7®c}`z.     mw#ga!fA!.)     ini     telah

membebaskan para Nabi  dari ketakutan dimaksud pada hari Kianat
nanti, sebagaimana yang dijelaskan pada hadits syafa` at.

Jika orang-orang  yang mendekatkan  diri  kepada Allah  SWT

tersebut berbuat dosa, walaupun telch diampuni, kesan dari dosa yang
dilakukannya tersisa.  Manckala kesan  dari  dosa  dan  fuduhan  masih
tersisa, maka rasa takut tetap muncul. Bukan takut siksa tetapi takut
bemakna segan.  Seorang yang terfuduh pada sisi seorang penguasa
merasa  sakit  hatinya  yang  akan  mengurangi  rasa  kepercayaannya
terhadap   penguasa.   Dan,   Musa   AS   telch  berbuat   salah   dengan
membunuh  seseorang  yang  sesuku  dengan  Fir`aun,  1alu  Musa  AS
mengakui    dosanya    dan    memohon    ampun    dan    Allah    SWT
menganpuninya.

Musa AS berkata setelah memperoleh anpunan:   ~tL> ;; j6

6=±:]£ J&j; <;Ji :S '[S fi2<\ "Mztso berhafa,  ``ya rzfAa»ha, dc7%z.
nilcmat yang  telch  Engkou  anugerahkan  kepada-Ku,  aku sehali-halt
tiada ahan mekyadi penolong bagi orang- orang yang berdosa."824

Keesokan  harinya  Musa  AS  diuji  kembali  dengan  bertemu

seseorang    dari    suku    Qibthi    lairmya    dan    Musa    AS    hendak

823 Lih. Tafsir ayat 35 dari surab AI Baqarah.
824 Qs. Ai Qashash [28]:  17.



memukulnya.  Dengan  maksudnya tersebut,  Musa  AS  telch  berbuat
kesalahan yang lain.

Adapun  dalil  yang  menyebutkan  bahwa  keesokan  harinya
Musa AS memperoleh ujian, filman-Nya,  ig;:]£ J&j;    6Ji €S
"...aha  sekali-kali  tiada clan menjadi penolong bagi  orang-orang

)/cl#g  berdascz. "  Kalinat  ini  Ola!/a#  a!fa¢##a)  mengandung  kekuatan,
dari    timbangan    /a#    a/a!/a    (saya    sama    sekali    tidak    akan
melckukarmya),

Kemudian,   disusul  dengan  kalimat  a/  Jrcladczfe   (keinginan)

ketika  Musa   AS   berkeinginan  memukul   tetapi   membatalkannya.
Maka, Allah SWT mengirim  seorang Bangsa Israil kepadanya yang
clan   menyebarkan   rahasianya,    sebagai    ujian   baginya.    Ketika
seseorang   dari   Bangsa   Israil   itu  melihat   Musa   AS   menyiapkan
tangannya    untuk    memukul,    dia    menyangka    Musa    AS    akan
memukulnya.  Maka,  dia berkata membuka rchasia Musa AS.:    jl3
L:Sti|>ti: ,fii   C3 S J} '^S sSL#. "Musuhaya berhata, 'Hal
Musa.  apckch ha:now bermaksed hendck membunuhku,  sebagaimana
ka:mu  kemarin  telah  membunuh  seorang  manusiar?"  Se;seorarl:8 darn

suku Fir`aun yang mendengar hal itu segera berlari menemui Fir`aun
dan  mengabarkan  apa  yang  telah  dikatakan  seorang  Bangsa  Israil
kapada Musa AS.    Adalah  orang  yang  terbunuh  sebelum  itu tidck
diketahui siapa pelakunya.

Ketika  Fir`aun  mengetahui  pelakunya,  dia  mengirim  orang-
orang untuk mencari Musa AS.  den menangkapnya untuk kemudian
dibunuh.   Pencarian   dilakukan   dengan   lebih   keras.   Semua  jalan

diselusuri  dan  ditutup.  Seseorang  datang  menemui  Musa  AS  dan

berkata,jJi±~&>£L2;;i;<±andf8€j¥.j6"Sera!);¢berha/a,'JJ&z.
Musa,. sesungguhnya  pembesar  negeri  sedang  berunding  tentang



hamw   w7!fwfa   membw#wAmw'."   Musa   AS   pun   keluar   dan   Mesir,

sebagaimana yang diberitckan AI Qur`an.

Tckutnya Musa AS berkaitan dengan kejadian ini.  Walaupun
Musa  AS   sudch  berupaya  bertaqarrub  (mendekatkan  diri)  kepada
Allan  SWT  dan  Allah  SWT  telah memuliakannya dan memilihnya
menjadi  Rasul,  tuduhan  yang  ada  masih  menguasainya  dan  belum
memperoleh balasannya.

Firman Allah SWT, # j& a  6Lfi; i;£ (a3; j, j£J i;.Jf!
"Dan,  masukkanlah tanganmu ke leher bajunu,  niscaya ia akan ke

/"&r pwfz.fa  ¢ersz.7!clr/ bwfra7! hare#a pe#);clkj.f. " Telch dibicarakan pada

surah Thaahaa825 pembahasan masalah yang terdapat di dalan ayat;  j

NE+:.asgi;`(¥:rdk"a:am::7::aiz";'e;ed?p::"::e:btz::b";::"at"en|:fygzza::;at=
terkait,  "Mukjizat  ini  terhitung  ke  dalan  sembilan  mukjizat  yang
lain."

AI Mahdi berkata, "6\=£ Gr5  'Da#,  /emp¢rha#/aA fo#ghafmw',
dan±);±a,if1.J4*5'Dan,masukkanlahtanganmukeleherbajunu,'
keduanya adalah mukjizat dari sembilan mukjizat Musa AS.

AI Qusyairi berkata, "Maknanya:  Sebagaimana Anda berkata,
'Saya keluar di dalam  10 orang,' yakni Anda termasuk salah seorang

dari  10  orang  tersebut,  berarti;  saya  orang  kesepuluh  dari  sapuluh

orang (yang keluar) tersebut. Maka,  j,   bermakna Jf,  sebab, makna
mz.#  berdekatan  dengan  makna jz..  Sebagaimana jika  Anda berkata,
'Khudz lit  `asyraa min al ibili f iihaa f ahlaant"  (a"bFTk;AIL `]rl:fnddai 10

825 Lib. Tafsir ayat 22 dari surch Thaahaa.
826 Lin. /'rab A/ gwr`a# karya An-Nuhas (3/201).



ekor  unta  darinya  0;I.faczcz)  dua  ekor  jantan.  Fz.I.feaa  (di  dalamnya)

bermalma mz.»foa (di antaranya).»827

AI Ashma`i berkata menyitir perkataan inni`ul Qais:

Apakah menggembirakan siapa yang ckhir masanya

Adalah 30 bulan do[ri ifit) tiga keadaan828

Huruf /I.  pada  syair  ini  bcrmakna  mz.»   (dari).   Ada  yang
mengatakan bchwa,z. ®ada ayat) bemalma: Maka ada 10 mukyizat di
antaranya tangan. Sembilan mukjizat lairmya: Membelah laut, ton9kat,
belalang, kutu, banjir besar, darah, kodok, musim kemarau panjang,
dan membutakan mata (affe-7%aus#)829. Kesemua mukjizat Musa AS

ini telah dibahas  sebelumnya di dapan.  =stJ3 £j£±,  6!    "/yang czha»
dikemukakan) kepada Fir'oun dan kourmya. "

A|   Farra`83°   berkata,   `Tada   ayat   terdapat   kalimat   yang
disembunyikan,   sebab,   makna   ayat   sudah   mengandung   makna
djim:cks;nd. Yalsoi..  Sesungguhnya  kamu  diutus  kepada  Fir`aun  dan

haunnya.,'dec5.TS#.rfe`Sesungguhnyamerehaadalahkaunyang

/czsz.fr. ' Yakni,  keluar dari  ketaatan kapada Allah  SWT,"  dan hal  ini
telch dibahas.

Fiman  Allah  SWT,   €;g ffJ:a.:~¢ffir    "A4afa,   }clffa/a
mukyizat-mukyizat  Kami  yang  jelas  itu  sampai."  Yalkin,  nya:fa  drL

gamblang.  AI  Akhidsy berkata,  `Boleh dibaca:  mczdsftarofe,  menjadi

827   Lib.   Faf4   ,4J   gadz.r,   karya   Asy-Syaukani   (4/180),   dan   Asy-Syaukani

m€Hl¥air¥byaagL¥#¥Lyfufri.|ma'ulQaisyangawainya:

Bangunlah pagi, hat gerimis yang basah
Apckah berbahagia orang yang hidup paha zanan yang kosong

Terdapat di dalam Faf4 £4/ gadl.r (4/180).
829   (Afh_77zaus%):   fAamasa   as);-s);az.'a  bemalma   menghilangkan   sesuatu   dari

be8n3E%a#.„?#8„ary`aat„8(82/d2*.urahAIA`ranf.



masfodar   sebagaimana   dikatakan:   a/   wa!/¢dct   majba#¢%83'    (anak

menjadi     sebab    timbulnya    si fat    penakut);     €+}j;i€\i:£$6
" . . .mereka berhata, 'Ini adalah sihir yang nyata'. " Tbehasaen Fir` a:NIL

dan kaumnya adalch berdusta,  maka Allah  SWT berfirman,   bi£=:i[gr3 \:I±;;;:i;i~q::=;:'j+>"Don,    merefao    me»gz.»gharz.»);a    A&7.e78¢

kezhaliman dan kesombongan (mereha). " Moreha rrnycki:ni a;pa. yang

dibawa Musa AS adalch datang dari sisi Allah SWT dan bukan sihir.

Akan  tetapi,  mereka  mengin8kari  Musa  AS  karena  sombong  dan
enggan  tunduk  beriman  kepada  Musa  AS.  Sikap  ini  menunjukkan,
mereka adalah orang-orang yang membandel. Lafazh  \£fi; serta  gri;
keduanya dibaca dengan #clsAab  sebagai  7!a `¢f (si fat yang mensifati)

masfod¢r  yang  ditiadakan   @acaannya).   Yalmi:   wa  jczJadc"   bz.ftcrcl

jwfe#wdra  zfow/mac  WCI `cl/wi4m;c!a  (dan  mereka mengin8kari  apa  yang
dibawa  Musa  AS  dengan  pengingkaran  yang  bersifat  zhalim  dan
sombong). ,4/ Ba ` pada lafazh+i adalah tambchan (za¢ 'z.drfo), aslinya

/.¢Aadz"Aaa. Demikian yang dikatakan Abu Ubaidah.  +.&`6   "Maha
perhatikanlah, " ya M:]inarr\rnd:,     '®.;±j:fi^ '3:±$  3g i;{ "...betapa
kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan." Yalm:i, alchir dan
urusan  orang-orang kafir  dan  sesat  itu.  Perhatikan  itu  dengan mata
hatimu dan renungkanlah.  Percckapan ditujukan kapada Muhammad
SAW tetapi mcksudnya kapada selainnya SAW.

83t  Lih.  /'rab 4J g!¢r`aH, karya An-Nuhas  (3/201).  Di dalam ,4sfa-Sfez.faAafe,  (entri:

jabandy..  OIang-olaIT8  Alah,h  bedsa.fa,  "AI  Waladu  mofbanah  makhbalah, "  (a;nek
menjadikan sebab lahimya sifat penakut dan bakhil), sebab, karena anak seseorang
menjadi bakhil dan suka berada di nmah saja.



Firman Auah:

S##H=Ofjt,fi~fift`b:jbcb;i;I+js3\:Gj;a:ja'e
#ng;6t€.'t±.jfj:3\:ffii¥jj©iegr„fe

©'L£.ti#7#\i££±;#Fcr,Cf,i:5givt
"Dan, sesungguhnya Kami telah memberi tlmu kepada Daud dan

Sulalman,. dan keduanya mengucapkan, ` Segala puji bagi Allah

yang melebihkan kami dart kebanyakan hamba-hambanya yang
beriman.' Dan, Sulalman telah mewari,si Daud, dan dia berkata,
' Hal manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung

dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhaya (semua) ini benar-
be»ar s«af« k«r»z.a y¢7Ig »)7af¢ '." (Qs. An-Naml [27] : 15-16)

Fiman  AIlah  SWT,  Lib   6:£jij   S3\;   S\:   fat    "Dan,
sesungguhnya Karni telah memberi ilrm kepada Doud dan Sulainan. "
Yakni, pemchaman. 832 Demikian yang dikatakan Qatadah.

Ada  yang  mengatakan  bahwa  Ilmu  agana  dan  ilmu  hukum
beserta ilmu-ilmu lairmya,833 sebagainana frman-Nya,  ££€ iffr;

i±±¥S"Dan:..KanitelchajarhankapadaDaudmembuatbaju
besi untrik kamu. 'i$34

Ada  yang mengatalran  bahwa Ilmu kimia835  (mengubah  satu

zat ke pada zat lairmya). Pendapat ini aneh (s)/a¢dz), akan tetapi, Allali

832  ,4tsar  diriwayatkan  AI  Mawardi  dalam  kitab  tafsimya  (3/191),   dan  Abu

Ha8ry,i,.g.idalamAJBatirA/Mwfai'f4(7/59).

:::2/Ss.a?]d£:iyfi:;[2i]ri::ardidalamhitabtafsimya(3/191).



SWT memberikan »ztbzfi4/i4;aA dan Afaz./aa!/rnA di muka bumi serta Kitab

Zabur;  ie3iTj3\;g S pg`;ts; ti=± cjf ,fi, i:=i:i Y~6j  "Da# Aed«¢nya
mengivcaphan,  'Segala  puji  bagi  Allah  yang  melebthkan  kant  dari
kebanyahan  hamba-hambanya  yang  beriman'."  D±  ddt:am  ayah  ini

terdapat  dalil  atas  mulianya  ilmu,  tingginya  kedudukan  ilmu  serta
keutamaan   orang-orang   berilmu,   dan   bahwasanya   nikmat   ilmu

merupakan    sebesar-besar    nikmat    dan    pemberian,    siapa    yang
dianugerahi  ilmu  telah  dianugerahi  kelebihan  dari  seluruh  hamba-

hamba-Nya yang beriman.

g£=6:  jj.i .Sj 6.jfj .f~ .rfu'\; 6.jt 'at fi£ "4J/a!fr afa#
meninggikan  orang-orang  yang  beriman  di  antaranu  dan  orang-
orang  yang  diberi  ilmu  pengetahaan  beberapa  derofat."836  M:zrteri
bahasan ihi telah dilakukan sebelumnya pada banyak tempat.

FimanAllahSWT,a±=\::I;;6{¢.`t±.j6j:3\:i::±:£iG
-.;;i   .g c±,{±,}6  ;Sof`.Da;, -Sulaiinan telah mewarisi Dand, dan-dia

berkata,  `Hai  manusia,  hami  telah  diberi pengertian  tentang  suara
bc4r#7Ig cJcz# faczm!. dz.be7.I. segrJa sesc"fu '. " AI Kalbi berkata, "Daud AS

mempunyai  19  orang  anak,  dan  Sulaiman AS  terpilih  dari  saudara-
saudaranya,    dia    mewarisi    7]zfbzfi4m;aA    a{enabian)    dan    kerajaan

ayahnya.   Apabila  warisan  berupa  harta,   tentu   setiap   anak   clan
menerimanya secara merata. "

Demikian  juga  yang  dikatakan  Ibnu  A|  Arabi,837  "Apabi|a
warisan berupa harta, maka akan dibagi secara jumlah hitungan. Allah

SWT memberikan kekhususan kepada Sulaiman AS berupa Kenabian
dan Hikmah yang dimiliki Daud AS, dan Allali SWT menambahkan
kerajaan baginya yang tidak ada kerajaan semisal setelahnya."

:::Si.#au#]#5¢8::(;;i448).



|bnu  Athiyali838  berkata,  "Daud  AS  terlahir  sebagai  Bangsa

Israil  dan  seorang raja.  Sulaiman AS  mewarisi  kerajaan dan  derajat

Kenabian ayalmya.  Artinya, Kenabian dan kerajaan ayahnya beralih
kepadanya   sepeninggal   ayahnya,   Daud   AS,   dan   disebut   hadiah
warisan. hi saperti sabda Nabi, 'P¢rcl w/¢m¢ I.fw cld¢/aft pen/¢ris par¢

Nabi,.„839

Ada kemungkinan  sabda Nabi  ini,  "SeswHg:grifo#)/a  ha7#z. p¢r¢

Nabi   tidak   meninggalkan   warisan, ''84°   bermaksod   menerangkan
bahwa itu bukan merupakan kebiasaan para Nabi umumnya, walaupun
Zakariya AS -menurut pendapat yang masyhur- mewariskan hartanya.
Hal ini saperti jika Anda berkata, "Kami orang-orang   muslim, kami
disibulkkan   dengan   ibadah."   Maksudnya   kebanyakan   dari   kani.

Semakna  dengan  apa  yang  diriwayatkan  Sibawaih,  "Kami  orang-
orang Arab paling suka menjanu tanu (maksudnya mayoritas orang
Arab)."

Menurut  saya  (AI  Qurthubi),  "Materi  bahasan  ini  telah
dipaparkan sebelumnya pada surah Maryarn.84]  Pendapat yang benar
adalah pendapat  yang pertama berdasarkan  sabda Rasulullah SAW,
' Sesungguhnya kami para Nabi tidak meninggalkan warisan'. KAlinat

ini   bersifat   uniuni   dan   tidak   boleh   berpendapat   lain   kecuali
berdasarkan dalil."

Muqatil  berkata,   "Kerajaan  Sulaiman  AS  lebih  besar  dari

kerajaan  Daud  AS  dan  Sulaiman  AS  lebih  tapat  dalam  memberi

838 LTh. A| Muharrar AI Trtyiz (12/98).
839 HR. A| Bukhari, dalam pembahasan tentang llmu, bab: no.  10, in. Abu Daud

pada   awal   pembahasan   tentang   Ilrm.   Ibnu   Majah,   Ad-Darimi   di   dalam  ]4/"#fi'..mfaEa]4dT1:1££,#+£a£Jt##(5Jig6t.
84] Lih. Tafsir ayat 6 dari surah Maryam.



keputusan   daripada  bapalmya.   Dan,   Daud  AS   lebih  kuat  dalan
beribadah dari Sulalman AS."

Ulana lainnya berkata, "Tidak ada kerajaan seorang Nabi pun

yang    melebihi    besamya    kerajaan    Sulaiman    AS.    Allah    SWT
menundukkan manusia, j in, burung-burung dan binatang-binatang liar
bagi  Sulaiman  AS,  dan  Allah  SWT  memberikan  Sulaiman  AS  apa

yang   tidak   pemah   diberikan-Nya   kepada   manusia   yang   ada   di
permukaan bumi ini.  Sulaiman AS mewarisi  dari bapaknya kerajaan
dan Kenabian.  Setelah kewafatan bapalmya,  Sulaiman menjadi Nabi

dengan menegakkan syariat yang dibawanya.

Semua  Nabi  yang  diutus  atau  pun  tidak  setelah  Musa  AS

semuanya mengikuti syariat Musa AS.  Hingga kemudian Allah SWT
mengutus  Isa  AS,  maka  syariatnya  men8hapus  syariat  Musa  AS.
Masa kekosongan antara Isa AS dengan nasa Hijrch Rasulullah SAW
sekitar 1800 tchun. Orang-orang Yahudi berkata 1360 tahun.

Ada   yang   mengatakan   bahwa   nasa   kekosongan   antara
wafatnya Isa AS dengan lahimya Rasulullah SAW sekitar 1700 tahun.
Orang-orang Yahudi mengurangi dari hitungan tersebut sebanyak 300
tchun. Nabi Isa AS hidup sekitar 50 tahun lebih.

Firman Allah SWT,  ;6{ S.'t±.j€j ". . .da# dz.a berfrczfa!,  'Z7¢z.
maHwsz.a '. " Yakni, Sulaiman AS berkata kapada Bangsa Israil sebagai

ekspresi rasa syukur atas nikmat yang didapat: ;lit ;±:: \::i;   "hamz.
telah diberi pengertian tentang suara burung. "  A:Ilaln S:WT rmch;tothi

kami  dari  warisan  yang  kani  terima  dari  Daud  AS  berupa  ilmu,
Kenabian  dan K¢z'/acz/a!A  di  muka bumi  temasuk pemahanan  akan
makna suara-suara burung.

Berkaitan dengan ayat ini Muqatil berkata, "Saat itu Sulaiman

sedang  duduk,   dan  seekor  bunmg  terbang  berputar-putar.   Maka,



Sulaiman  berkata  kapada   orang-orang   yang   duduk   di   dekatnya:
Tahckch kalian apa yang dikatakan burung ini? Dia berkata kepada
saya,  '4ssa/¢am# `¢/az.ham  wchai  raja  yang  berkuasa  dan  Nabi  bagi

Bangsa Israil.  Allah SWT telah menganugerchimu kemuliaan.  Allah

SWT   memenan8kanmu  dari  musuh-musuhmu.   Aku   akan  pulang
menemui  anck-analrfu  setelch  itu  akan  datang  kembali.'  Sungguh
burmg itu clan datang lagi.

Burmg   itu  pun  kemudian   datang.   Sulaiman   AS   berkata,
'Bahwa  burung  itu    berkata,   '4ssa/aamw `a/az.ham  wahai  raja  yang

berkuasa.  Jika kamu  izinkan,  aku  clan  pergi  mencari  rezeki  untuk
anck-analrfu agar mereka tumbuh berkembang,  setelch itu aku akan
kembali  kapadanu  dan  kamu  boleh  memerintahkan  aku  apa  saja.'
Sulaiman   AS   mengabarkan   kapada   orang-orang   yang   duduk   di
sekitamya tentang apa yang dikatckan burung tersebut.  Sulaiman AS
mengizihkannya dan burung itu terbang pergi."

Farqad   As-Sabalthi   berkata,   "Saat   itu   Sulaiman   sedang

bebalan   dan   di   atas   sebuch   pohon   seekor   Bulbul   bertengger
menggerak-gerakkan   kepala   dan   ekomya.   Sulaiman   AS   berkata
kapada   sahabat-sahabatnya,   'Tchukch   kalian   apa   yang   dikatckan
Bulbul ini?' Mereka berkata, 'Tidck, ya Nabi Allah.' Sulaiman berkata:
Dia berkata,  '¢ika)  Saya memakan  sapanin  dari buah-buahan maka
dunia akan binasa'.

Kemudian  Sulaiman  AS  beljalan  melintasi  burung  Hud-hud

(sejenis burung pelatuk)  yang bertengger di  atas  sebuch pohon,  dan
seorang  anak  kecil  dengan jeratnya mencoba memancing  Hud-bud.
Sulaiman  AS  berkata,  'Hati-hati  wchai  Hud-hud.'  Hud-hud berkata,
'Anak kecil itu tidak berakal, saya clan menundukkannya.'



Sulaiman  AS  pergi  dan  kemudian  kembali.   Sulaiman  AS

mendapati jerat yang dipasang anak tersebut mengenai Hud-hud dan
Hud-hud kini di tangarmya. Sulaiman AS bertanya, 'Apa ini hai Hud-
hud'. Hud-hud berkata, 'Saya tidck melihatnya, tiba-tiba saya teljerat

ya Nabi Allah.' Sulaiman AS berkata,  'Sialnya kanu!  Kamu melihat
air  di  bawahmu  tetapi  tidak  melihat  jerat  di  dekatmu'.  Hud-hud
berkata,  'Ya  Nabi  Allah, jika  tckdir  telah  datang  maka  mata  akan
menjedi buta'."

Ka`ab  berkata,  "Seekor  Wrar4s);cza#  (sejenis  merpati)  bersiul

nyaring  dan  di  dekatnya  Sulaiman  bin  Daud  AS.   Sulaiman  AS

berkata,  "Tchukch  kalian  apa  yang  dikatakannya?"  Orang-orang  di
dekatnya berkata,  "Tidak." Sulaiman AS berkata,  "Dia berkata, Jika
saja manusia tidak diciptakan, dan jika saja manusia diciptakan dan
mengetahui   mengapa   diciptakan."    Lalu    seekor   burung   Merak

(Thawuus) bersiul nyaring di dekat Sulainan AS.

Sulaiman     AS     berkata,     "Tahukah     kalian     apa     yang
dikatckannya?"  Orang-orang  didekatnya berkata,  "Tidak."  Sulaiman
AS berkata, "Burung Merak ini berkata, sebagaimana kamu berbuat,
maka  demikian  pula  kamu  akan  diperlakukan."  Lalu  seekor  Hud
bersiul   nyaring   di   dekat   Sulainan   AS.   Sulaiman   AS   berkata,
"Tahukah  kalian  apa  yang  dikatakannya?"  Orang-orang  didekathya

berkata, "Tidck." Sulaiman AS berkata, "Burung Hud-hud itu berkata,
'Siapa yang tidck mengasihi,  maka tidck  clan dikasihi'." Kemudian

seekor   Shurad   (nana   sejenis   burung)   bersiul   nyaring   di   dekat
Sulaiman  AS.   Sulaiman  AS   berkata,   ``Tchukch  kalian  apa  yang

dikatckarmya?"  Orang-orang  didekatnya berkata,  "Tidak."  Sulaiman
AS  berkata,  "Burung  Shurad  itu  berkata,  mintalch  ampun  kapada
Allah, wahai para pendosa."



01eh sebab itu dipahami mengapa Rasulullah SAW melarang

membunul  burung  Shurad.  Ada  yang  mengatakan  bchwa  bunmg
Shurad ini adalah burung yang memberi petunjuk kepada Adam AS
letak kawasan Baitullch. Makhluk yang pertana kali bexpuasa adalah
burung Shurad. 01eh karena itu pula burung Shurad (sejenis rajawali)
disebut j4s%-SfoczwwcI¢" (yang selalu bexpuasa).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA,  "Seekor 77!z.ffoowz. ¢enis

burmg)  bersiul  nyaring  di  dekat  Sulaiman  AS,  dan  Sulaiman  AS
berkata,   'Tahukah   kalian   apa   yang   dikatakannya?'   Orang-orang
didekatnya   berkata,   'Tidak'.   Sulaiman   AS   berkata,   'Burung   ini

mengatakan bchwa setiap yang hidup akan mati dan setiap yang baru

akan  rusak'.  Seekor Kfaclffeffaaa/¢fe  ¢enis  burung  camar  atau  layang-

1ayang)  bersiul  nyaring,  dan  Sulaiman  AS  berkata,  'Tahukch kalian

apa  yang  dikatakannya?'  Orang-orang  didekatnya  berkata,  'Tidak'.
Sulaiman AS berkata, 'Burung tersebut mengatakan, segeralch berbuat
baik, maka kamu akan mendapatkan kebaikan'."

01eh sebab itu dipahani mengapa Rasulullah SAW melarang
membunul   burung   K*wffefAa¢/clfo.   Ada   yang   mengatakan   bchwa

manakala Adam AS keluar dari surga, beliau mengadu kapada Allah
SWT  akan kesediharmya karena sari.  Allah  SWT membujuk Adam
AS dengan menciptakan seekor bunmg KfowffafAa!a/clfo, dan Adam AS

menjadikamya  burung  rumah  yang  menemaninya.   Semenjck  itu
burmg   Khuththaafth   ini   terkenal  jinck   kapada  manusia  karena
kasihan kepadanya.

Ka`ab   berkata,   "Kfowffo/Acla/¢fa   menghapal   empat   ayat   dari

Kitabullah:  ,'iijj }=; # 6\:jfi.rf l'jf aji i   "KaJa% 5efa.ranya Ka"!.
turunkan  AI  Qnyr`an  ini  kepada  sebuch  gunung,  pasti  harm  ckan



me/I.Aom);a .... ''842  hingga  akhir  ayat,  dan  ketika  sampai  kepada  ayat

±8il       i]!;if    "Maha   Perhasa   lqgi   Maha   Bijaksana,"   b;`]I\]]ng
Khuththaafin meninggikan suaranya. 843

Burung merpati berdekur di dekat Sulaiman AS, dan Sulaiman
AS berkata, "Tahukch kalian apa yang dikatakarmya?".  Orang-orang

didekatnya   menjawab,   "Tidak."   Sulaiman   AS   berkata,   "Burung
tersebut   mengatckan,   Maha   Suci   Tuhanku,   yang   Mcha   Tingct
sejumlah apa yang ada di langit dan bumi."

Burung tekukur (g#mrz.) bemyanyi di dekat Sulaiman AS, dan

Sulaiman  AS  berkata,  "Tahukah  kalian  apa  yang  dikatakannya?"
Orang-orang di  dekatnya menjawab,  "Tidak."  Sulaiman AS berkata,
"Burmg tersebut mengatakan, Maha suci Tuhanku yang agung, yang

Mala Mengawasi."

Ka`ab  berkata,  "Burung-burung  berbicara  kepada  Sulaiman

fi.bB=g8R8a;:#aL:.e:k:gYGaa;¥faLLu=:::acpaaraayapt:mgbr:#
e±4;:8SL`Tiap-tiapsesuatupastibinasa,keoua|iA||ah'."844

AI  Qatha`  berkata,  "Siapa  yang  dram  mcka  dia  selamat."
Burung beo berkata, "Celakalah siapa yang menjadikan dunia sebagai
sebab  kesedihannya."  Seekor  katak  berkata,  "Maha  suci  Tuhanku

yang quddus." Bunmg Clang berkata, "Maha suci Tuhanku dan segala

::?:.riL:asyinr][5:i:ZLberdaiii,bakdariA|Qur`anlnaupunSurmatullah.AI

Qur`an   telah   memberitahukan   kita   balwasanya   Allah   SWT   telah   menineri
kekhususan   kepada   Sulaiman   AS   dari   nabi-nabi   lainnya   dengan   kemampun
memahami   bahasa   bunmg,   dan   pengetahuan   ini   cukup   bagi   kita.   Adapun
pengetahuan   tentang    apa   yang    dikatakan   burtmg   demikian   dan    demikian,
PeEj8eQ¥\:\};;}Qy:Fh8ag:E#8irtidakmemberifaidahdantidakberdasar.



puji-Nya."  Kapiting  berkata,  "Maha  suci  yang  tersebutkan  dengan
segala lidch di setiap tempat."

Makhul berkata, "Durraaj  bersiul di dekat Sulaiman AS, dan

Sulaiman   AS   berkata,   'Tahukah  kalian   apa   yang   dikatckannya?'
Orang-orang  di  dekatnya  menjawab,  'Tidck'.  Sulaiman  AS  berkata,
'Burung  tersebut  mengatakan,   /};az.fwJ   rwfoa7!  );¢J®g  A4clfoa  Pemwr¢fo

yang bersemayam di atas 'Arsy ."84S

AI  Hasan  berkata:  Rasulullah  SAW  bersabda,  "4y¢" /.a#Zc!7®

z.fw /.I.ha be7*ofrofr,  arfz.nycz dz.a berhafa, "Ingatah Allah hai orang-orang

yang lalai."

Hasan  bin  Ali  bin  Abi   Thalib  berkata:   Rasulullah   SAW

bersaitoda, "Burung  elang jika bersinl, maha artinya ia mengatakan,
hidaplah sesukamu, akhir hiduprm adalah kematian'.

Burang  rajowali  (`Uqaab)  jika  bersinl,  maka  artinya  dia
berkata, 'Jawh dart manusia tw kelapangan'.

Bunng Qprmbur fourung berjanbul) jika bersinl, maka artinya
dia   berhata,    'Tuhanku,    benctlah   orang-orang   yang   membenci
keluarga Muhammad SAW. '

Burung Khuthihaof jika bersiul, berarti dia membaca, ' Sp;3:±S^

<ri±jfi i;  (Segala plyi bagi Allah, Tuhan semesta alan),` hingga
akhir  ayat;  dan  sampai  ayat  'S,~(4Ji  S;    'Dan,  bukan  ®ula jalan)
mereha   yang   sesat,'   Banng   Khathhaof  meninggikan   suaranya
sebagaimana seorang Qari` membacanya."

Qatadah dan Sya`bi berkata, "Kemampuan ini hanya dimiliki
burmg semata, berdasarkan firman-Nya,   ;lit 6j;:: \::i;   "hamz. fe/aA

845 Qs. Thaahaa [20]:  5.



diberi  pengertian  tentang  suara  burung. "  Semut  tehi+\mg ba:ngsa.
burung, sebab, semut juga bersayap.

Asy-Sya`bi   berkata,   "Demikian   halnya   dengan   semut,   ia
mempunyai sapasang sayap."

S ekelompok orang berkata, "Bahkan semua hewan. "

Adapun  penyebutan  burung  (di  dalam  AI  Qur`an),   sebab,

burung  adalal  sebagian  dari  pasukan  Sulaiman  AS.  Sulaiman  AS
membutuhkannya  untuk  memayunginya  dari  panas  matchari   dan
keperluan  spionase  serta  urusan  lainnya,  oleh  sebab  itu  disebutkan

nana burung berdasarkan banyaknya kepentingannya. Hewan-hewan
lain  tidak  dapat  selincah  burung  dalan  banyak  urusan,  termasuk
kemampuan burung berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

Abu Ja`far An-Nulas846 berkata, "Manthiq (logika) itu berlaku
terhadap apa yang dipahanii tanpa harus berkata-kata.  Wrcz//aft# j4 '/¢m

dengan apa yang dimau-Nya."

Ibnu   AI   Arabi   berkata,   "Siapa   yang   beapendapat   bahwa
Sulaiman   AS   hanya   mengetahui   bahasa   burung   adalah   sebuah
kerugian besar. Ulana sepakat bahwa Sulaiman AS dapat memahani
apa  saja  yang  tidak  berbicara  dan  menciptakan  agar  ia  berbicara,
saperti tumbuh-tumbuhan. Setiap pohon berkata kepada Sulainan AS,
'Saya pohon ini. Manfaat saya unfuk ini, dan mudharat saya demikian.

Jika demikian bagaimana pula dengan burung'?"

846Lih./'ra6z|J0%r`an,karyach-Nulas(3/201).



Firman Allah :

© 6j&i #giv`S ¢¥.`6 ±.fir,,#L# a±±±+,;€3
"I)an, dihimpunkan untuk Sulalman teutaranya dari jin, manusia

dan burung lalu mereka itu di afror dengan tertib (dalam barisan)."

(Qs. Iin-Naml t27]: 17)

Dalam ayat ini dibahas dua masalah:

Pertama.. ';j$3), :r:;i "Dan, dihimpunkan untwk Sulaiman. "
Hus}Jz.ra  bermakna /.cimz. `c!,  dikumpulkan;  a/  faas)y  adalch  aJ /.am `w,

kunpulan.Maknasenadadidapatdalanfiman-Nya,.'3€.Fti€j€j
\'::1 .i;ie  .`Dan, Kant kunpulkan :elr#.h_ranusi.a, dr: `:.idck K.ani.
!I.nggrJfaH  seora#gpw#  darl.  merefa."847  Ulama  berselisih  pendapat
tentang junlah pasukan  Sulaiman  AS.  Ada  yang berpendapat,  1uas
kanp  militer  untuk  pasukan  Sulaiman  AS  adalah  100  farsakh  (1
farsalch  8  kin.):  25  farsalch  bagian  untuk  pasukan  jin,  25  farsakh

bagian  untck  pasukan  manusia,  25  farsalch  bagian  untuk  pasukan
burung,  dan 25  farsalch bagian untuk pasukan hewan liar.  Sulaiman
AS mempunyai  25  rumch terbuat dari kaca berdiri  di  atas kayu,  di
dalamnya terdapat 300 istri dan 700 selir.

mnu Athiych848 berkata, "Teljadi perselisihan pendapat yang

tajan   di   antara  ulama   tentang   luas   kanp   pasukan   dan  jumlah

pasckarmya, dan pendapat yang benar adalah luas kerajaannya adalah
seluas bumi, selumh tempat tunduk menj adi miliknya."

847 Qs. A| Kahfi [18]: 47.
848 Lth. A| Muharrar Al "dyiz (12199).



'bfff£.   .;;;  `.Lalu  mereka  itu  diatur  dengan  tertib  (dalam

bczrz.sa»/. " Maksudnya disusun dari awal hingga akhir barisan dengan

terkunpul rapat.

Qatadah berkata,  "Pada setiap  golongan terdapat orang yang
membagi dan mengatur kelas kedudukan masing-masing dan tempat
bagian  dari  bumi  mereka ketika bebalan.849  Dikatckan:  wzzz. `f"Act -

wwzz.`wfew  -wczza `aa   yakni  ha/a#wfew   saya  mengumpulkannya  dan

menganibil  tempat  masing-masing.  4/  Wraazz. `  di  dalam  peperangan

adalah  orang  yang  mengatur  barisan  dan  mengumpulkan  pasukan

yang terpisch dari barisannya.

Muhammad  bin  Ishak  mchwayatkan  dari  Asma`  binti  Abi
• Bakar, dia berkata, `Ketika Rasulullah SAW berhenti di Dzi Thuwa -

yalmi pada hari pencklukan kota Makkah- Abu Quhafch berkata -saat
itu   pandangannya   sudah   kal)ur-   kapada    analmya,    "Teran8kan
kapadaku keadaan Abu Qubais."

Asma` berkata, "Maka saya melakukan apa yang dimintanya."
Abu Bakar bertanya, "Apa yang kamu lihat?" Asma` berkata, "Saya
melihat sekelompok besar manusia."

Abu  Bakar  berkata,  "Itu  pasukan  berkuda."  Asma`  berkata,
"Dan saya melihat dari kelompok besar rfu seseorang yang berlari ke

dapan  dan  ke  belckang  dengan kudanya."  Abu Bakar berkata,  "Itu
adalah wa&zz. ` yang menahan setiap praj.uritnya agar tidak terpisah dari
kelompoknya .... hingga akhir hadits.

Semakna dengan ini, sabda Rasulullah SAW,

8" f4tsar dari Qatadah disebuthan mnu Athi)rah di dalan A/ MzfAarrtzr 4/  Wrajie

(12/99).



L±i dy'j |f dy3 }oji dy'j ff * ; i£}; ;\£:iii ~g3,; a

j3CL€J t31}l J3L: Jf ciJ

i}; ciJ e3  :ie .+J i}; GJi
•:£!in., ii; 1-J= ¢iJ is

"Tidck ado sebuch pemandangan yang permch dthhat syetan

yang membuatnya merasa lebth kecil, terusir, hina dan march
dart pemandangan  pads hari  Arafah  dan  itu  adalch ketiha
syctan melthat turunnya rahmat Allah dan maofNya terhadap
dosa-dosa  besar,   adalah  pemandangan  pada  hari  perang
Badar." Lalu ditanyakan: "Apa yang dilihatnya, ya Rasulullal
SAW.?"  Rasulullch  SAW  bersabda,  "fryeto#  me/i.ftaf  J!.bn./
membagi   (kelompok  dan  barisan)  para  Malalkat."$5°  TTR.

Iman  Malik  di  dalam ,4/ MowafAfAa`.  Semakna  dengan  ini

perkataan Am-Naabi Shah :

Semdyak aku hina uban yang merindu

Dan kataku, mengapa belun sadar sedangkan uban sudah
mengunpul (waazi `u)85 I

Syair lalmya:

KetikcL kant takut, dari kelopak kami mengalir

fir mata, kami hampulkan (waea `naa) yang terasing dengan j emari

Syair laimya:

850 HR. IIrmm Malik, dalam pembahasan tentang Haji, bab: Jamain Haji (1/422).
85\ Lth. Diwan An-Nabighah 32, Ta,£sir AI M&:wa.di (31192), Ma'ani AI Qur`an,

trya Am-INrfuas (Sl\2l), Tar isir lbnu Athiyah (\21\00), Taf isir Ath-Thabari (19/88),
Ma'ani AI Qur`an (2193), dan Al-Lisan (waea `a)



Tidak ada orang yang mengu:mpulkan aaa yaza`u) jiva keras dari
raf isu bara

Kec:uali orang-orang yang penwh akalnya sempurma852

Ada   yang   mengatakan   bahwa   dari   lafazh   af-faafzz.I.`   yang

bermakna     czf-fo/rz.z.g     ®emisahan).     j4/     gzz"m%     aezczcz`ef     yakni

sekelompok  kaum  bexpisah.  Di  dalani  sebuah  kisch:  Bahwasanya

syetan menenun permadani sepanjang satu farsalch terbuat dari sutera
emas  untuk  Sulaiman  AS.  Syetan juga  membuat  sebuah  kursi  dari

emas untuk   Sulaiman AS, hingga dikelilingi 300 kursi terbuat dari
emas dan perak. Para Nabi duduk di atas kursi-kursi emas dan para
ulama duduk di atas kursi-kursi perak.

iKed«¢: Di dalam ayat ini terdapat dalil untuk memilih seorang
Imam  atau  hakim  sebagai  pengatur  barisan  yang  mengumpulkan
manusia dan melarang' mereka dari persaingan yang tidak sehat dan
sikap unggul mengungguli.

Ibnu Aun berkata,  ``Saya mendengar AI  Hasan berkata,  dan
ketika  itu  AI  Hasan  sedang  duduk  di  pertemuan  penetapan  hukum
melihat   apa   yang   dilakukan   orang-orang,   'Demi   Allah,   keadaan
mereka ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan adanya pengatur
barisan (wzzcz `aA)'."

AI Hasan juga berkata, "Harus eta seorang pengatur di dalam
sekelompok orang." Yalmi penguasa yang mengatur mereka.

Ibnu  AI  Qasim  berkata,  ``Malik  menceritakan  kepada  kani
bahwa  utsman  bin  Affan  berkata,  '(Maa  )/aea`zt  .4/  /mom  afas¢r
mz.mmaa  );czzcz `zt  4/  02zr`an)  Apa  yang  dikumpulkan  scorang  inam

852 Syair penguat ini terdapat di dalan Fa fA i4/ g¢dz.r (4/183).



lebih banyak darn yang dilakukan AI Qur`an."853 Yalmi manusia. Ibnu

AI  Qasim  berkata,  "Apa  itu  macl  }Jcraa`w?"  inan  Malik  berkata,
" ylzAif#zf (mengumpulkan), ".

Qadhi Abu Bakar bin AI Arabi854 berkata, "Orang-orang tidak
memahani  pemyataan  Imam  Malik  ini.  Mereka menyan8ka bahwa
maknanya  kekuasaan  penguasa  menchalangi  manusia  lebih  banyak
dari batasan-batasan AI Qur`an.  Ini pendapat keliru yang datang dari

orang-orang yang tidak mengenal Allah SWT dan hikmah-Nya. "

Qadhi   Abu   Bakar   bin   AI   Arabi   berkata,   "Allah   SWT
menetapkan    batasan-batasan    (yalmi    hukum)    tidak    lain    demi
kemashahatan dan keberlangsungan hidup manusia seluruhnya. Tidak
ada  batasan  yang  berlebihan  dan  tidak  ada  yang  cacat.  Tidak  ada
batasan yang lebih baik dari yang telah dibuat Allah SWT, akan tetapi,
kebodohan  telah  merugikan  mereka.  Mereka  mengurangi  batasan-
batasan tersebut, bahkan menggantinya, dan tidak membuatnya demi
mencari  ridha-Nya.  Hasilnya  manusia  tidak  dapat  tertahan  untuk
melangganya. Jika para hakin dan penguasa berlaku adil dan berniat
baik,  maka  semua  urusan  akan  menjadi  mudah  dan kebaikan  akan
menyertai semua."

Firman AI]ah :

i#stffitrfe't±.'#a'6#f3j#SiT{£7j£
#:©£p#-y,J5,:igJ'#
853  j4tsar  dari  Utsman,  disebutkan  mnu  AI  Arabi  di  dalam AAham  A/  gz.r`an

(3!!`4;bo!);.

GB



'S£:=:i~jta=:iij:£:f3i~±±f;y'j6jQ,S'd;€6

j3fec3,q=±:;>cfe:ij';if;j'\fezj3fa€b'Jijf3©-t
`€Hingga apabtla mereha sampal di lembah semut berkatalah seekor

semut: 'Hai semut-semut, masuklch ke dalam sarong-sarangmu,
agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan terttaranya, sedangkan

mereka tidak menyadari. ' Maka, dia tersenyum dengan tertowa
karena (mendengar) perkataan semut itu, dan dia berdoa, ` Ya

Tuhanku berihah aku tlham untuk tctap mensyukuri nikmat-Mu

yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada duo orang
ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal shalth yang Engkau

ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam

golongan hamba-hamba-Mu yang shalth'."
(Qs. An-Naml [27]: 18-19)

Dalam dua ayat ini dibahas enarn masalah:

Pertama..  );±tl  313  S .TS   `\r.+,±=  ..Hingga apabila mereka
sa7»paz.  dz.  /embaA  semwf."  Qatadah  berkata,  "Diriwayatkan  kapada

kami bchwa lembah dimaksud adalah sebuah lembah di Syam." Ka`ab
berkata, "Lembah di Tha'if.";  i:fit  l€'t± J'i£:L<  a'g "SeeAor sem%f
berhafcz,  Haz. semztf-semztf. " Asy-Sya`bi berkata,  "Semut mempunyai

sapasang  sayap  sehingga termasuk bangsa burung.  0leh  sebab  itu,
Sulaiman   AS   diajari  bahasa   semut.   Jika   semut  bukan   sebangsa
burung, tentu Sulaiman AS tidak akan diajari bahasa semut. Tentang
ini  telah  dibicarakan  sebelumnya,  dan pembahasan  lebih rinci  akan
dipaparkan nanti."



Sulainan  At-Taimi  di  Makkah  membacanya:   #¢mw/afw„.855

Da][+   an-namulu  dengan  nun     fathah   dan  min   dhammah.  Darn

Sulaiman At-Taimi juga: Dengan #w# dan mz.in dfe¢"mafa (num|ah).856

Disebut cl7I-#a"/afw disebabkan banyaknya pergerakannya dibanding

diarmya.

Ka`ab   berkata,   "Sulaiman   AS   melintasi   sebuah   lembch

bemana as-Sadz.I.r di Tha'if, dan kemudian sampai di sebuah lembah
semut.   Seekor   semut   beljalan   tertatih-tatih   karena   pincang   dan
bertubuh gempal seperti srigala. Maka, semut itu berseru:  i:=}f l€.'t±.
"Hat senut-semut. "

Az-Zanakhsyari857     berkata,     ``Sulaiman     AS     mendengar

perkataan  semut  tersebut  dari jarak  3  nil.  Semut  tersebut  bejalan
pincang mengendap-endap. "

Ada  yang  mengatakan  bahwa  nana  semut  tersebut  adalah
Thackhiyah.IR158

As-Suhaili  berkata,  "Orang-orang  menyebutkan  nana  semut

yang berbicara. Mereka berkata nananya adalah Harmiya. Saya tidak
mengerti    bagaimana    membayangkan    semut    mempunyai    mama

pengenal,  pedchal  diantara  mereka  tidck  sating  memanggil.  Tidak
seorang  pun  yang  dapat  membedakan  mereka  dengan  memberinya
nana,  sebab,  memang  tidak  mungkin  membedakan  mereka.  Tidak

juga   disebutkan   bahwa   ada   manusia   yang   memelihara   semut
sebagaimana memelihara kuda,  anjing dan  semisalnya.  Orang-orang
memberikan nana pengenal  kepada hewan  yang  mungkin  dimiliki.
Jika Anda berkata,  "Bchwa nana pengenal  diberikan untuk  hewan

:::,gbz;rd:`aAinidisebutkanmnuAthiychdidalan,"Mwft¢HarA/w¢/.I.z(i2/loo).
857Lih.z|/Kasys)Ja/(3/137).
858  Ibid.



dimaksud  seperti  rs# `cla/clfa  (mbah),  Usaamafo  (nana  singa), /cl `c[ar

(hyena),   gcztsaczm  (sejenis  anjing  hutan)  dan  misal  lainnya  masih
banyck.  Tetapi  tidak ada nana untuk  setiap  individu  semut.  Sebab,
orang-orang Arab menyebut satu nana sem«f (namlah) untuk semua
bangsa semut.

Adapun  rsct `fla/czfo  dan  lainnya  tidcklch  khusus  untuk  satu

bangsa  hewan,  tetapi  setiap  tow `¢cI/¢fo  Anda  menyebutnya  sw `aczJ¢fe.

Demikian  pula  halnya  dengan  JZ7#w  ,4a!wcz  (anjing  hutan),  JZ77cct   'Jrs

(sej enis cerpelai/musang) dan sej enisnya."

Jika  benar  apa  yang  mereka  katakan,  maka  ini  merupckan

sebuch pendapat pula.  Bahwa semut yang memiliki nana ini adalah
semut yang berbicara tersebut yang nananya tertulis di dalam Taurat
atau    Zabur    atau    di    sebagian    Mushhaf,    Allah    SWT    yang
menamakannya.   Para   Nabi   atau   sebagian   Nabi   sebelum   Nabi
Sulaiman    AS    sudah    mengenalnya    s.ebelumnya.    Diberi    nana
disebabkan pembicaraannya dan imannya, dan ini sebuah pendapat.

Perkataan karl "Dan disebabkan imannya" karena ia berkata
kepada semut-semut lainnya:  6#.  Y' j|j £?|Si; £±=£
" ...agar hamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan

merehatidakmenyadari."Mckz.pckatanun:ya;.'oDgr¥rf±i"Sedanghan
me7.eha   fz.dclk  menya!drrz.."   Pengecualian   terhadap   orang   beriman.

Yakni   dengan   keadilan   Sulaiman   AS    dan   keutanaannya   dan
keutamaan pasukannya tidak  akan menginjak seekor  semut dan apa

yang ada di atasnya kecuali karena dengan tidak sengaja."

Ada yang mengatakan bahwa senyumnya Sulaiman AS karena

gembira  dengan  perkataan  semut  tersebut.   01eh  sebab  itu  lafazh
senyum  dikuatkan  dengan  perkataan:     €\£    "De#g¢#  fe7~fowa. "
Sebab, ada senyum tanpa tawa dan tanpa ridha. Bukankah Anda sering



mendengar perkataan,  tertawanya orang yang marah dan tertawanya

para  pencela.  Tersenyum  dengan  teriawa  itu  disebabkan  gembira.
Dan,  Nabi   tidak  gembira  disebabkan  urLlsan  dunia.   Akan  tetapi,

gembira disebabkan urusan akhirat dan agana,

Pedrahaarnya;.     'oD{;S;rf ±i     "Sedangkan      mereka      tidak
me7!);czdarz.."   Isyarat   kepada   perkara   agana,   keadilan,   dan   kasih

sayang.  Semisal  dengan perkataan  semut  tentang pasukan  Sulaiman

AS,    f2j#.Y`J5    adalah   fiman   Allah   SWT   tentang   pasukan

a,I:ii€Ji;Mtha-ad SAW, * " ...yang menyebabkan

kanu ditimpa kesusahan tanpa pengetahaanrmu (tentulch Allah tidck
akan     menahan     tanganrm     dart     membinasakan     mereka)."8S9
Pengecualian,  karena mereka  tidak bermaksud menumpahkan  darah
orang-orang beriman. Hanya saja yang memuji pasukan Sulaiman AS
adalah  semut,  dan  yang  memuji  pasukan  kaum  Muhammad  SAW
adalah   Allali   SWT   Sebab   pasukan   Muhammad   SAW   memiliki
keutamaan  dibandin8lrm  pasukan  para  Nabi  lainnya,  sebagaimana
keutaniaan Nabi Muhammad SAW dari semua Nabi yang ada.

Syahr  bin  Hausyab  membacanya,  "masha#aham, "860  dengan

sz.#  swha#  sebagai bentuk tunggal.  Di  dalam mushhaf Ubay tertulis:

masaaknihannalaaychthimanha:in."86`

Sulaiman    At-Taimi    membacanya,    "maasaafa.»aham    /aa

);a!Affez.ma!#ha##a. "862  Demikian  disebutkan  An-Nulas.  Yakni:  tidak
merusak  kalian  dengan  injakannya  kepadanu,   sedan8kan  mereka
tidak mengetahui O[eberadaan) kalian.

859 Qs. A| Fath [48]: 25.
86° gz.ra `a*  ini tidak mwfa!waft.r.  Lib. j4/ "#rfeamar j4J  Wr¢/.I.z (12/101),  dan Ma'a#z.

A/%2#;`,gd?(5/121),danAJBaAr,karyaAbuHayyan(7/61).

8€2 Ibid.



AI   Mahdawi   berkata,   ``Allah   SWT   memberi   kapahanan
kapada semut agar menj.adi Mukjizat bagi Sulainan AS."

Wahab   berkata,   "Allah   SWT   memerintahkan   angin   agar
menyampalkan setiap perkataan yang ada kapada Nabi Sulaiman AS,
disebabkan rencana syetan untuk memperdaya Sulaiman AS."

Ada yang mengatakan bahwa  Lembah  dimaksud terdapat di
Yaman, dan semut tersebut semut kecil sebagaimana semut umumnya.
Demikian yang dikatckan AI Kalbi.

Nauf Asy-Syami  dan  Syaqiq  bin  Salamch  berkata,  "Semut-
semut di lembah tersebut sebagaimana postur srigala dalam besamya."

Buraidah    AI    Aslanii,    ``Saperti    postur    biri-biri    betina."

Muhammad  bin  Ali  At-Tirmidzi  berkata,  "Jika  memang  bexpostur
demikian maka ia bersuara. Adapun suara semut kecil tidak terdengar
atau  hilang  disebabkan  keciinya  tubuhnya.   Jika  tidak,  ketahuilah
semua makhluk hidup bersuara.  Suara mereka itulin bahasa mereka.
Dalam   bahasa   mereka   itu   terdapat   banyak   makna   fasbz.z.A   dan
sebagainya.Inisesuaidenganfirman-Nyac$5-!#;£±±.Y€`9gric*:®,i;
•;Sf±;i'b!ffi4`Dan,sermayangadadiddlam);ri5erta-sbihkeia6a

Allah. dan tak ado suatwpun melainkan bertasbih dengan memlyi-Nya,
tetapi kamu sekalian tidck mengerti tasbih mereka' ."

Menurut  saya  (AI  Qurthubi),  "Firman-Nya,
'...agar faczmw fz.d¢A dz.I.#/.aft, ' menunjukkan kapada benamya perkataan

AI Kalbi, sebab, jika bexpostur seperti srigala atau biri-biri betina tentu
tidak terinj ak tetapi tertendang.  Wra//aAzf i4 '/am.

Semut itu berkata,
•\f ty  .`...masuklch ke dalam

sara»g-sarang7»zf."  Kalimat  ini  diucapkan  sebagainana  percakapan



kepada   manusia,   sebab,   dalam   kisah   ini   semut   berkedudukan
sebagaimana layaknya manusia ketika berbicara.

Abu    lshak   Ats-Tsa`labi   berkata,    ``Saya   menemukan   di

sejumlah  kitab,  bahwasanya  Sulaiman  AS  berkata  kepada  semut
tersebut,  'Mengapa  kamu  mengingatkan?  Apakah  kamu  takut  saya
berbuat  zhalim?  Apakah kamu  tidck  tchu  saya  ini  Nabi  yang  adil?
Mengapa kamu mengatckan,  ,:?j£:; i:=±,,

•ifL>..dtinjckoleh

Sw/c!z.mcz# da# fe#fczraJe);cL ' Semut tersebut menjawab, 'Apckah engkau

tidak  mendengar  perkataanku:  f2j¥.Y'j|j  'Seda7ggha%  mereha  fida!fr
me7t)/ada7~z.',    dan   bersanaan   dengan   itu    saya   tidck   bermaksud

penginjakkan  diri,  tetapi,  hati  yang  terinjck.  Saya  khawatir  teman-
teman saya berkhayal mendapatkan saperti yang sudah en8kau terima,
atau   mereka   terfitnch   nikmat   dunia,   dan   sibuk   memperhatikan
keraj aarmu dari bertasbih dengan mendngat Allah SWT.'

Mcka, Sulaiman AS berkata kapadanya, 'Berilah saya nasihat.'

Semut berkata,  'Tahukah engkau mengapa ayahmu dipanggil Daud?'
Sulaiman AS berkata, 'Tidak.' Semut berkata, 'Sebab, dia penyembuh
luka hatinya. Tahukah engkau mengapa en8kau dipanggil Sulaiman?'
Sulaiman   AS    menjawab,    'Tidak.'    Semut   berkata,    'Sebab    cara
berpikirmu benar sesuai  dengan hatimu yang bersih  yang diberikan
Allah SWT kepadamu. En8kau akan bertemu ayahmu nanti'.  Setelah
itu   semut   itu   berkata,   'Tahukch   kamu   mengapa   Allah   SWT
menundukkan  angin  untukmu?'   Sulaiman  AS   menjawab,   'Tidak.'
Semut  berkata,  'Saya  beritahu  kanu,  dunia  ini  semuanya  adalch
angin.'  \{Jj' c;, \g\; ;=S  'Maha,  dz.a ferseny"in dengrz» ferfaw&
hare#¢  /"e#de#grrJ perhafa[a# semwf I.rw,' dengan takjub,  dan semut

itu segera berlalu kepada kaumnya.



Sesampainya  kepada  kaumnya  semut  itu  berkata,  'Apckah
kalian punya sesuatu untuk dihadiahkan kapada Nabi Allah?' Mereka

berkata, 'Apa yang pantas kita berikan kepadanya? Demi Allah, kani
hanya mempunyai satu buah dari buah pohon bidara.' Semut tersebut
berkata,  'Bagus.  Berikan  kapada  saya.'  Kaumnya  mengambil  buah
dimcksud  dan  memberikannya  kapadanya,   lalu  semut  itu  berlalu
menyeretnya  dengan  mulutnya.  Allah  SWT  memerintahkan  antin
untuk   menerban9kannya.    Ia   pun   terbang   membelah   kumpulan
manusia, jim, ulama, dan para Nabi yang duduk di permadani hingga
kemudian   sampai   di   hadapan   Sulaiman   AS.   Selanjutnya   yang
dilakukan semut itu adalah meletakkan buck pohon bidara tersebut di
telapck tangan Sulaiman AS, seraya bersyair:

Tidakkah karrou melihat hami memberi hadiah kepada Allah dart
harta-Nya

Waloupun Dia tidak memerlukannya, tetapi Dia menerimanya

Jika memberi hadiah kepada yang mulia sesuai dengan kadarnya

Maka, keringlah lautan dan pantainya suatu waktu

Tapi ha:mi memberi hadiah kepada yang kami cinta

Agar dia rela kepada ka:nd, dan gembira pemberinya

Itv hanyalah datang dari yang mulia perilakurrya

Jika tidak, maka tidck ada pada milik ka:mi yang menyepadankannya

Sulaiman  AS  berkata,  'Semoga  Allah  SWT  memberkatimu'.
Dengan  doa  tersebut,  bangsa  semut  merasa  sangat  bersyukur  dan
merasa sangat kecukupan dari makh|uk |airmya."863

863 Se|rma kisah-kisah yang telah disebutkan berkaitan dengan lelhoah semut, sifat

semut  dan  percakapan  yang  berlaku  antara  Sulaiman  AS  dengan  semut  adalah
terlmsuk  kisah-kisah palsu  dan riwayat-riwayat  dusta  yang  tidalc berfaidah untLik



Ibnu Abbas berkata,

i£*oi :gc+i3€uli ;, £fjf !5 if *3 # &i jfa S#i uar

•itr,3 `iis,3 ;fi,3
"Rasulullah   SAW   melarang   kita   membunuh   empat  jenis

hewan:  Burung Hud-hud,  burung  Shurad (sAz.7fe),  semut dan

|ebah."864HR. Abu Daud

Hadits  ini  dinilai  sAaAz.A  oleh  Abu  Muhanmad  Abdulhaq.

Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah.  Telch disebutkan sebelumnya

Pada surch A| A`raaf.865

Alhasil   semut  memuji   Sulaiman  AS   dan  memberitchukan
dengan kalimat terbaik sesuai dengan kedudukan Sulaiman AS dengan

berkata   bahwasanya   kaum   Sulaiman   AS   tidak   menyadari   jika
menginjak mereka.  Kalau pun melakukannya mereka melckukannya
bukan  dengan  sengaja.   Secara  garnblang  semut  itu  membersihkan

Sulaiman  AS   dan  pasukannya  dari   si fat  zhalim.   0leh  sebab  itu
Rasulullah  SAW melarang membunuh  semut  dan burung  Hud-hud.
Adapun Hud-hud,  sebab  ia yang menunjukkan Sulaiman AS kapada
sumber air dan kepada ratu Balqis.

Ikrimah      berkata,      "Adapun      mengapa      Allah      SWT
menyelamatkan  Hud-hud  dari  kemungkinan  tangan jchat  Sulaiman
AS, sebab, Hud-bud berbuat baik kapada kedua orang tuanya. Adapun
burung Shurad disebut asia-Sfeawa¢" (yang berpuasa). "

disebutkan  dan  tidak  perlu  mengetahuinya.  Culmplah  apa  yang  dikabarkan  AI
Qur!:;?Fe¥;%adi?:,ahi##eise£]£:#.`antelahnencukupidarihisah-hisahdusfahi.

865 Lib. Tafsir ayat 133 deri sural AI A`raaf.

GEE



Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Malchluk yang

pertama kali berpuasa adalah crsfo-Sfettrad (shirke). Ketika H)rahim AS
keluar dari Syam menuju Tanch Haran untuk mendirikan Baitullah,
Ibraliim  AS  ditemani  ¢s-Safe.I.#cz#6  dan  Shurad  (shirke).  Burung

Shurud  adalah penunjuk jalan  Ibrahim AS  untuk sampai  ke tempat
dincksud  dan  awan  sebagai ukuran  luas tanch.  Ketika Ibrahim  AS

sampai ke tanah dimaksud, awan tepat berada di atasnya dan berkata,
"Bangunlah,   wahai   Ibrahim,   seukuran   dengan  naunganku.   Telah

dibahas    sebelunnya   pada   surch   AI   A`raaf67    sebab    larangan
membunuh  kodok  dan  larangan  membunuh  lebah  pada  surah  An-
Nck||.868 Wa|hamdulillah.

iKedzfa:       AI       Hasan      membacanya      demikian,       ``Jcza

ychaththimannaham.'fi36DDari:nyagivga,``Laayahiththinannaham."H"
Darinya juga,  dan dari  Abu Raja`,  "£aa );I.fraffoffo!.mannafaim. "871 A/

Hathmu  aida.+ah al  Kasru,  rmorermiJck:an::,  hathamtuhu  hathmaa  yckni

kasartwhu,   sayai  "exe;""AInya:,   den  tchaththama.   At-Tahthiim
aidalch at-Takeiir, perem"an. 'oDgr[rf ±i ``Sedanghan mereka tidak
me#)/adrrz.,"  Boleh  sebagai  faaa/  aceadaan  penjelas)  dari  keadaan

Sulaiman AS dan pasukannya. Pelaku keria ( `aamz.0 pada Aacz/ lafazh
atau  Aaa/  dari  a#-IV&m/  dan pelaku keria.   a~6    "Semztf

berhafcl, "  yakni  berkata  demikian  pada  saat pasukan  Sulaiman  AS
berada  dalam  kelalaian.  Sebagaimana Anda berkata,  "Saya bangun,
saat  orang-orang  sedang  lalai."  Atau,  feaa/  dari  cl7c-Iva!m/ juga  dan

pelaku kelja.  a'6 dengan makna:  Semut tersebut tidck sadar bahwa

866 Dinraksud dengan ,4s-Sa!fa'z.nch di sini adalch as-SaAaabaA, awan.
867 Lih. Tafsir ayat 1 33 dari surah AI A`raaf.
868 Lib. Tafsir ayat 68 dari surah An-Nahl.
869  gz.ra `arA  yang  dinisbatkan  kepada  AI  Hasan  ini  disebutkan  Abu  Hayyan  di

dalam AI Bahr AI Muhith(7 /6L).
&,0  Ibid.
&J\  Ibid.



Sulainan AS dapat memahami perkataarmya. Pendapat iri jauh dari
benar, dan akan diteran8kan nanti.

iKch.gr: inam Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Hurairch,
dari Rasulullch SAW,

•tj+6 Jid, ,i-,-Ji Zg .t;fy, J' £, tij iL, `oi
•gjf;fyide#infri€'acj5fji,4!'}&,+;8

"Bahwa seeker semut menggigit seorang nabi dari para nabi.

Maha,  Trabi  tersebut  memerintchkan  untuk  mencari  sarong
semut     tersebut,     kemudian     membakarnya.     Allah     SWT
mewahyukan kapadanya, 'Apckch hanya karena gigitan seekor
semut, ham membakar sebuah unil]inat yang bertasbim' .'#]2

Pndajalurriwayatlaln,
+               +,       ,      ,
6+'J aJL` *

"Mengapa tidak  seekor semut (soy a yang dibunwh)r'

Ulama kita berkata,  `Disebutkan,  nchi  tersebut  adalal nabi
Musa AS.   Ihia bckata,  Ya Tulanku, En8kau binasakan penduduk
sebuah  kanpung  karena  perbuatan  maksiatnya  dan  di  dalamya
tndapat  orangrorang  yang  taat'.   Seakan  AIlah   SWT  bemaksud
menjawab pertanyaan itu dari pemahaman Musa AS  sendiri.  Maka,
Allah SWT mengirim musim panas hingga Musa AS berlindung dan
beristirahat  di  bawah  sebuch  naungan  pohon.  Pada pohon  tersebut
terdapat  sarang  semut.  Kantuk  menguasal  Musa  AS  dan  dia  pun
tertidur. Saat Musa AS merasckan kantuk yang sangat, seekor semut
menggigitnya   dan   membunt   Musa   AS    mengeluh.    Musa   AS

872  in  Imam Muslini  penhahasan tenfang Keselarmtan,  bab:  hagan  dari
Meninunuh Semit (4/1759).
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mendnjak-injak mereka dengan kakinya dan membinasakannya, lalu
membakar pohon tersebut yang padanya terdapat sarang semut.

Pada kejadian tersebut Allah SWT menunjukkan kepada Musa
AS   jawaban   pertanyaannya   dahulu:   Ha#);cz   seefor   semwf   ycl#g
menggigitmu,   bagaimana  mungkin  ka:mu  merryiksanya  sermuanyal.'

Allah  SWT  hendak  menjelaskan  bahwa  siksa  Allah  SWT  bersifat
umum dan merupckan rahmat, peusucian dan berkah bagi orang-orang

yang taat serta malapetaka dan azab bagi orang-orang yang berdosa.

Berdasarkan ini, maka tidak makruh mcmbunuh scmut. Kamu
berhak  untuk  menyingivkan  apa  saja  dan  siapa  yang  bemaksud
menyakitimu.  Tidak  ada  yang  lebih  mulia  dari  ciptaan-Nya  selain
orang-orang   yang  beriman.   Anda  berhak  menyin9kirkarmya  dari
dirimu  jika   sesuatu   itu   menyalritimu   dengan   cara  menukulnya
saperlunya bahkan mernbunuhnya. Temasuk hewan buas dan hewan
tunggangan yang Anda tundukkan, jika menyerang maka Anda boleh
mcmbunuhnya.

Dari Thrahim diriwayatkan bchwa dia berkata, "Jika ada scmut

yang  menyakitinu,  maka  bunuhlah."  Sabdanya,  "Mengrpa  ft.dot
seefor  semzf f  sa/.a ..., "  dalil  atas  siapa  yang  menyakiti,  disakiti  dan
dibunuh.    Selama   pembunuhan   itu   bermanfaat   dan   dcmi   ntuk
menghilangkan perkara berbchaya, maka boleh mcmbunuh menurut
ulana.

Riwayat di atas menyebutkan semut secara umum dan bukan

yang  menggigit,   sebab,  maksudnya  bukanlal  menuntut  balas  (a/
gisAcrsA).    Sebab,   jika   demikian   tentu   Rasulullah    SAW    akan
memerintahkan membunuh  semut yang telah menggigit  saja.  Tetapi
bersabda, "A4lengapa fidafr seefor semwf sa/.a ..., " menggantikan semut

yang  menggigit  tersebut.     Jadi  pembebasan  bersifat  umum,   dan



pelakunya   pun   umum.   Maksudnya   adalah   Allah   SWT   hendak
mengingatkan  akan  masalah  siksa-Nya  terhadap  seluruh  penduduk
kampung yang di dalanmya terdapat orang-orang yang taat dan yang
bermaksiat.

Ada   yang   mengatakan   bahwa   dalam    syariat   Nabi    ini
dibolehkan membunuh hewan dengan membakarnya.  0leh sebab itu,

yang  dicela Allah  adalch perbuatan membakar semut  dalam jumlch
yang banyak, dan bukan pada perbuatan membakanya semata. Coba
perhatikan  sabda  Rasulullah  SAW,  "Me#grpa!  fz.cJ¢*  seefor  semwf
so/.cz. " Yakni, hendaklah kamu membunuh seekor semut saja. Hal ini

berbeda dengan syariat kita. Rasulullah SAW melarang kita menyiksa

dengan membakamya. Rasulullah SAW bersabda,

&' i! Jab Lil-, dy

"Tidak boleh menyiksa dengan apt keouali Allah SWT. ''8]3

Lari  pula,  dibolehkan  membunuh  semut  pada  syariat  Nabi
tersebut. Allah SWT tidak mencelanya karena membunuh semut. Di
dalam syariat kita disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA dan
Abu   Hurairah   RA   larangan   membunuh    semut.    Imam   Malik
memakruhkan  membunuh  semut,  kecuali jika  berbahaya  dan  tidak
mungldn    mengusimya,    dalam    kondisi    demikian    maka    boleh
membunuhnya.  Ada  yang  mengatakan  bchwa  nabi  ini  dicela  oleh
Allah SWT, sebab, dia membunuh semua padchal yang menyakitinya
hanya satu. Perkara terbaik adalch sabar dan memaaflcan.

Tetapi perkara ini menimpa seorang Nabi, dan menyckiti salah

seorang anck Adam. Menjaga kehormatan seorang anak Adam adalch

873  HR.  Abu Daud,  pada pelhoahasan tentang Adab dan Jihad,  IR.  Ad-Darinri,

dalam pelhoahasan tentang sejarah perang. Telah dibahas sebelurmya.



lebih penting  dan  diutaniakan  dari  kehormatan  seekor hewan  yang
tidak dapat berbicara.  Jika Nabi  tersebut berpendapat  demikian dan
tidak menggabun8kannya dengan motif balas dendam tentu dia tidak
akan dicela.  prcI//aftw j4 '/¢m, tetapi ketika dia memasukkan unsur balas

dendam yang dapat dipahani dari teks hadits, maka dia dicela.

Keempat:. Finn:anINyal, "Apakch hanya dengan gigitan seehor

semut,  kamu membakar  sebuah ummat yang bertasbim" HZNdlts hi
menunjukkan tasbih tersebut dilakukan dengan perkataan dan ucapan.
Sebagaimana  dikabarkan  bahwa  semut  dapat  berbicara  dan  Allah
SWT  memahanckan  Sulaiman  AS  bchasa  semut  tersebut  ndan  ini
merupakan mukjizat  Sulaiman AS.  Sulaiman AS  tersenyum dengan
tertawa mendengar perkataan semut adalah dalil bahwa semut dapat
berbicara dan berkata-kata.

Akan     tetapi,     tidak     semua     orang     dapat     mendengar

perkataannya.   Dengan   kehendak-Nya,   AIlah   SWT   menberikan
kemanpuan tersebut kapada wali ¢ekasih) atau Nabi-Nya. Kita tidak
boleh mengingkari ini hanya karena kita tidck mampu mendengamya.
Bukan sebuah keharusan bchwa ketidaktahuan kita akan pengetahuan
itu meniadakan kenyataan adanya orang yang mengetahuinya.

Selanjutnya,  kita  mengetaliui  bahwa  seseorang  mempunyai

perkataan  dan  kalimat,  dan  itu  tidak  akan  terdengar jika  dia  tidak
mengatakannya  dengan  lisannya.  Allah  SWT  telah  menganugerahi
Nabi  kita Muhammad  SAW  berupa kemanpuan  di  luar kelaziman
berupa kemanpuan mendengar bisik-bisik hati  seseorang yang tidak
terucapkan,  yang  demikian banyak  dinukilkan  oleh  ulama kita  dari
kitab-kitab mereka yang berisi tentang Mukj izat Rasulullah SAW.

Hal   serupa  banyak  dialani   oleh  orang-orang  yang  diberi
kemuliaan   oleh  AIlah   SWT   ys]mi   para  wali-Nya  tanpa  mereka



kehendaki.  Cukuplch  sabda  Nabi  SAW  ini,  "Dz.  a#fara  wm7»a!ha

terdapat  orang yang memperoleh  ilham.  Di  antara  mereka  adalah
Umar. " Pembicaraan tentang masalah ini telah dilakukan sebelumnya

pada masalah  tasbih benda mati  di  dalan  tafsir  surch  A|  |sraa`,874
bahwa yang disebut tasbih itu adalah tasbih kata-kata dan lidah dan
bukan tasbih dalil keadaan.  Wr¢/AczmcJ#/z.//aA.

iFeJI.rna: Fiman Allah SWT, laz!5 J, €\£ {£S "Maha, dz.a
tersenyum dengan tertowa karena (mendengar) perkataan semut itv."
Ibnu  As-Sumaiqa`  membacanya,  DAaAfacza,  tanpa  cz/z/   ®ada  dAa!d).

Dibaca  dengan  »asAab  sebagal  masAdar  dengan  adanya  kata keba

yang ditiadakan yang ditunjukkan dengan lafazh f&bassa!mcz.  Seckan
berkata, dAaAz.ha dbaAhaa. hi adalah pendapat Sibawaih.

Menurut ulama  ahli  nahwu  selaln  Sibawaih,  terbaca dengan
nasAab  karena  lafazh  fd[basLsoma.  Sebab,  senyum  semakna  dengan

tertawa. Siapa yang membaca:  fel; maka ia ma#sA«b sebagai Aaa/
dari  dtiamz.z.r  O[ata  ganti)  yang  terdapat  pnda  f¢bassama.  Dengan

demikian  maknanya  adalah:   Tersenyum  seukuran  tertawa.   Sebab,
tertawa itu menenggelamkan senyum. Senyum tanpa tawa adalal] awal
dari tertawa. Dikatakan:  basamo dengan /¢fAOA, )Jczdsz.mei -basmcza -

baasim,    dan ibtasama dan tabassama. Dan, al  mabsim  adalah ats-
rsagnf, mulut. Saperti a/ Ma/./is (tempat duduk) dari /.a/asa - }Jcz/./z'szf

(duduk).  Jza/.ff/efn  mz.dsaam  dan bassaam  adalah  lelalri  yang banyak
tertawa.  4f-rabassefm  adalah  pemulaan  tertawa.  Dan,  ad*-DAaAfu
adalah kalimat yang mengandung makna permulaan dan akhir tertawa.
Sebab, 1afazh tertawa mengisyaratl[an kapada lebih dari tersenyum.

874 Lin. Tafsir ayat 44 dari surah AI Israa` .



Jika manusia berlebihan dalam ter[awa dan tidck bisa menahan
dirinya, disebut qaAgafaafe, tertawa terbahak-bahck. Tersenyum adalah

tertawanya para Nabi dalan kebanyakan urusan mereka.

Di  dalam  kitab  S%¢Az.A,  dari  Jabir  bin  Samurah,  dikatckan

kapadanya, "Apakch engkau duduk di majlis Rasulullah SAW.?" Jabir
bin Sanurah menjawab,  "Ya,  sering.  Rasulullah SAW tidak bangun
dari   tempat   duduknya   pada   shalat   Shubuh   yang   dikeljakannya
sehingga mataliari  terbit,  dan jika telal terbit mcka beliau ban8kit.
Mereka  memperbincangkan  hal-hal  di  zanan  Jahiliah,  mereka pun
tertawa dan tersenyun."

Juga riwayat dari Mu`adz, "Seorang lelalri dari kaum musyrik
telch  membakar  seorang  muslim.  Rasulullah  SAW  berkata  kepada
Mn`ade, `Dermi  ayah  dan  ibuha,  lepaskan  anak panchmu.' M:n`aldr
berkata,   'Saya   menarik   keluar   sebuah   anak   panah   yang   tidck
berkapala, saya melempamya mengenai rusulmya dan orang mus)rik
itu jatth dengan terbuka auratnya.  Rasulullah  SAW tertawa hingga
tanlpak gigi gerahannya..»875

Pada  banyak  kesempatan  Rasulullah  SAW  suka  tersenyum.
Pada  keadaan  lain  Rasulullch  SAW  juga  teriawa  yang  melebihi
senyun  tetapi  tidak  sampai  terbahak-baliak  yang  tidak  bermakna.
Pada beberapa kesempatan yang jarang, beliau tertawa hingga tampck

gigi    gerahanmya.    Ulana    melarang    seringnya    tertawa    yang
menampakkan  gigi  geraham,  sebagaimana  yang  dikatakan  Luqman
kapada anaknya, "Wahai anakku, jauhilah banyck tertawa. Sebab, itu
akan mematikan hati."

875 rHL.  |nrm Muslin  dalam pendahasan tentang Keutamaan Sahabat (4/1876,

877).



Diriwayatkan  secara  marfzf `  dari  hadits  Abu  Dzar  RA  dan
lainnya,  `Rasulullah  SAW  tertawa hingga tampak  gid  gerahamnya
ketika Mu`adz melempar seseorang dengan panahnya dan mengenai

sasaran."876 Rasulullah SAW gembira karena panah mengenai sasaran
dan  bukan  karena  terbulcanya  aurat.   Rasulullah   SAW  jauh   dari

perilaku demikian.

jKee"¢m : Ulama tidak berbeda pendapat bahwa semua hewan
mempunyai pemchaman dan berakal. Imani Syafi`i berkata, "Burung
mexpati  itu  bunmg  yang  paling  berakal."  Ibnu  Athiyah877  berkata,
"Semut hewan  yang  cerdas.  Penciumarmya tajam.  Pintar menabung

makanan. Semut juga menjamu tamu, den membelah bijian agar tidak
tumbuh. Semut juga mampu membelch ketumbar dalam empat bagian.

Jika hanya terbelah dua, ketumbar tetap bisa tumbuh. Semut memakan
dalam    setahun   separuh   dari   makanan   yang   disimpannya   dan
menyimpan saparuh lainnya sebagai persiapan. "

|bnu   A|   Arabi878   berkata,   ``Dalam   pandangan   kami,   ini

termasuk ilmu istimewa yang tidak didapat semua orang, dan semut
mengetahuinya.   Allah   SWT   menciptakan   benda-benda   itu  untuk
semut."

AI Ustadz Abu AI Muzhaffar Syahinur AI Isfirayini berkata,
"Tidak  jauh  kemungkinannya  bahwa  hewan  mengetahui  kejadian

alam semesta, kejadian makhluk dan keesaan Allah. Akan tetapi kita
tidak  memahaminya,  dan  mereka  tidak  memahami  kita.  Jika  kita

876 in. Imam Muslin dalam pembahasan tentang imam, dan keutamaan sahabat
8_]_]_ Lib. A| Muharrar AI Wdyir-(12/99).
878   Lib.   Afeham  .4J  g#r`ani   (3/1449).   Teksnya  berbunyi:   "Menurut  kami,   ini

termasuk  ilrmi-ilmi  yang  terseihounyi  dan  semut  mengetahuinya.   Allah  SWT
menciptakan benda-benda tersebut untuk semut."



mendekatinya,  mereka  lari  dari  kita.  Maka,  kita  menilalnya  secara
keseluruhan."

FimanAllaliswT,'S=:I:i~jfa=:=ai3:±:f3i~dSf;u'j6j
:;JSIS $6  ` .... dan dia berdoa, `Ya Tuhanku berilch aku ilham untuk
tetap   mensyu:lcuri   nikmat-Mu   yang   telch   Engkou   anugerahkan.
ke;adaku  dan  kepada  dua  orang ibtl  bapckku'."   Malxp \alarh -S§
adalah masAdar dan lafazh ~i±;:2;i  bermakna a/Az.m»z. dzco/I.fa artinya

berilah  aku  ilham  untuk  itu.  Asal  lafachnya  waea`a,  dan  seakan
berkata, 'Cegah aku dari yang membuatnya marah.'

Muhammad bin lshak berkata, "Para Ahlul RItab menyangka
bahwa ibunda nabi Sulaiman AS adalah isth Auriya yang dengannya
AIlah  SWT  menguji  Daud  AS.  Atau,  setelah  kematian  suaminya
dinikahi  oleh  Daud  AS  yang  kemudian  melahirkan  Sulainan  AS.
Penjelasan  tentang  ini  akan  ditambahkan  pada  tafsir  sunh  Shaad,
insya AIlah Ta` ala.

±±¢)fj3\±,j~q;:;;;>e{±;:ij"...drnmas"ife»/aAafu
dengan   rahmat-Mu   ke   dalam   golongan   ha:mba-hanba-Mu  yang
sfoaJz.A. "  Yakni:   rna `a   `z.baadz.ha,   bersama  hamba-hamba-Musa  AS

Demikan dari Ibnu Zaid. Ada yang mengatakan bchwa maknanya: fiz.

/.win/afz.   `z.baadz.ha  usti-sfeaa/I.fo!.I."  ¢e  dalam  golongan hamba-hanba-
Mu yang shalih).

Firman AIlah :

6±:ca.r$6G7iifiS'{c:ry'c,cJi=rf{iiLj'
rf9fi+>j±,.Lj'3iF'#;fy'j{\i.3±€\i;,+£'.3:ti©



cr,apjc,fu>i3?'i£>iL:jji=7ri¥
E=

or

4iT
E=

j±=cr,aijBi:±=±;:<®'r:ti+;jj!©rijq,g:
9j'.croj£+I,:p3;:3.iaJ3¢A;j©=±:Lfi;cfj

©f»ii#.y'#rft#ispej

©@±±3triL*-tij;£ty<Lfu'£~y''rit©6Led[j6L#

j=S>tJ£;{©a>231.tdr,#ii6j=£T;I:i:j6S
©6Lfj;:\Scj£`6#:#.#'£ij'B\`j6T

"Dan, dia memeriksa burung-burung lalu berkata, ` Mengapa aku

tidak melihat Hud-hud, apakah dia termasuk yang tidak hadir.
Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang
keras atau benar-benar menyembelihnya kecudi jika benar-benar

dia datang kepadaku dengan alasan yang terang.' Maka, tidak lama
kemudian (datanglah Hud-hud), lalu ia berkata, 'Aku telah

mengetahui sesuatu yang hamu belum mengctahuinya, darl kubavi7a
kepadamu dart negeri Saba suatu berita pentlng yang dlyakinL

Sesungguhnya aku menjumpal seorang wanita yang memerintah
mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyal

singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya
menyembah matchari, selaln Allah, dan syetan telah menjadikan

meTeka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu
menghalangi mereha dctri jalan (Allah), sehingga mereka tidak

dapat petunjuk. Agar mereka tidak mertyembah Allah yang

GD



mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang
meTtgetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu

rlyatakan. Allah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Dia, Tuhan

yang mempurtyal 'Arsy yang besar.' Sulalman berkata, `Akan kami
lthat, apa kanu benar, atoukah kanu termasuk orang®rang yang
berdustoL. Pergtlah dengan (membowa) suratha ini, lalu jatuhkan

kapada mereka, kemudian bexpdinglah drri mereka, lalu

perhatkanlah apa yang mereka bicarakan'."
(Qs. An-Naml [27]: 20-28)

Dalam ayat-ayat ini dibahas delapan belas masalal:

PeHrm¢:   Fiman   Allah   SWT,    i;£}{   i£L<j   "Dan,    dz.a
memerz.dsa bzmf»g-bzfrz/»g. " Allah SWT menyebutkan kisah lain yang

berlaku  dalam  peljalanan  Sulainan  AS  yang  di  dalamnya terdapat
kisal senut, sebagainana di atas.

Lafach    af-fa/¢ggnd    bemakna    mencari     sesuatu    yang
menghilang darimu. [4fA-fAaz." adalah isz.7» untuk senua jenis burung,

bentuk tunggalnya fAaa 'z.r. Maksud dengan lafazh ofA-fAaz." di dalam
ayat  ini  adalah jenis  burung  dan  kumpulannya.  Burung-burung  itu
menemani   Sulaiman  AS   dalam  peljalanarmya,   dan  Sulaiman  AS
bemaung di bawch sayapnya. Ulana berbeda pendapat tentang makna
Sulaiman AS mencari seekor burung.

Sekelompok ulama berkata, "Hal itu berkaltan dengan urusan
Sulaiman   AS   memerlukan  bantuan   dalam   urusan  kerajaan,   dan
mencari   setiap  sesuatu  dari  bantuan  tersebut."  Makna  ini  sesual
dengan makna tekstual ayat.



Sekelompok ulama lainnya berkata,  "Bahkan yang dimaksud
adalah mencari burung (semata), sebab, matahari masuk dari tempat
keberadaan  Hud-hud  ketika  Hud-hud  menchilang  dan  itu  menjadi
sebab mengapa Sulaiman AS mencari Hud-hud, agar jelas dari nana
matahari masuk."

Abdullah bin Salam berkata, "Adapun  mengapa Sulalman AS
mencari Hud-hud, sebab, dia ingin mengetahui seberapa jauh air yang
terdapat   di   dalam  bumi.   Sebab,   saat   itu   Sulainan  AS   berhenti
disebuah  padang  sahara  yang  tandus  yang  tidak  ada  air  di  sana,
sementara bunmg Hud-hud memiliki kemampuan melihat perut bumi
dan luar bumi. Burung Hud-hud mengabarkan kepada Sulaiman AS di
mana tempat keberadaan air,879 dan jim dengan sekejap  yang mudah

879   Perkara   yang   benar   adalah   bahwa   perkataan   ini   dan   semisalnya   tidck

berdasarkan dalil dari AI Qur` an dan Sunnah Rasulullah SAW, Bahkan bertentangan
dengan dalil akal dan malma teks AI Qur`an yang dikandung. Adapun secara dalil
akal:    Kedalaman   air   itu   diketahui   berdasarkan   kebiasaan,    eksperimen   dan
pengalanian. Dan, selnua hewan tidak melxpunyai kemampuan memandang yang di
luar kebiasaan manpu melihat kedalaman bumi  yang tidak tembus pandang.  Jika
memang demilhan adanya, tentu Allah SWT akan menyebutlcan di dalam AI Qur`an,
sebab, hal itu adalah perkara yang besar dan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah
SWT Adapun secara dalil teks: Jika dimaksudkan adalah malma ini, tentu AI Qur`an
alki]n be;ckaltr.... dan  meminla  hadhad untwk menunjukkan  kepadarrya keberadaan
air. Ketiha Sulaiman AS tidak melihatnya .... makai cia. "engatckan schagaimanal yang
disebutkan   -atau ,.... memerz'dra   AztdAz/d   afzz#   me»carz.»)Ja,   dan   kalimat-kalimat
semisalnya.  Akan  tetapi,  Sulainan  AS  mencari  hudhud  untuk  mengetahui  yang
hadir dan yang tidck hadir dari pasukan burung.

Sebab, setiap pasukan termasuk Hud-hud mestilah berada pada posnya yang telah
ditetapkan.  Sulaiman AS  tidck membutuhkan air dan tidak gelisah akan ketiadaan
air  sehingga  membutuhkan kemaapuan  ilmu  ukur  Hud-bud.  Sulaiman AS  punya
pasukan   syetan   dan  jin  Ifrit  yang  bisa   dengan   segera   menggali  bumi   untuk
mendapatlcan air sedalam apapun keberadaannya.

Allah  SWT  juga  telah  menundukkan  untuk  nabi  Sulainan  angin  yang  datang
sebulan  dan  pergi  sebulan,  dan  dalam  keadaan  demildan  bagainana  munghin
Sulainan AS membutuhkan Hud-bud? Perkara yang wajib adalah hendaknya kaum
Muslim  menjadi  kaum  yang  pintar  dan  cerdas   serta  tidak  terkelabui  dengan
perkataan-perkataan sejenis  ini  yang  terdapat  di  dalam pelhoahasan tentang tafsir



mengeluarkan air itu dari dalan perut bumi. Jin itu dengan mudahnya
menguliti bumi sebagaimana menguliti seekor kanbing.''88° Demikian

yang dikatakan Ibnu Abbas RA sebagaimana yang dia riwayatkan dari
Ibnu Salan.

Abu Milza berkata, "Ibnu Abbas berkata kepada Abdullah bin
Salam,  'Saya  inSn menanyaimu tiga masalah'.  Abdullah bin  Salan
berkata,  Engkau  bertanya  kapadaku  padalial  en8kau  membaca  AI

Qur`an?'.    mnu   Abbas   RA   berkata,   'Ya,'   dia   mengucapkannya
sebanyak tiga kali. Ibnu Abbas RA pun bertanya, 'Mengapa Sulainan
AS  mencari burLmg Hud-bud  dan bukan burung-burung yang lain?'
Abdullah bin Salam menjawal>, 'Sulaiman AS menibutuhkan air dan
dia tidak mengetahui kedalanan -atau jarak j auhnya-perut bumi yang
di dalamnya terdapat air. Burung Hud-bud mampu mengetahuinya dan
tidak  dengan  burung-burmg  lainnya,  oleh  sebab  itu  Sulainan  AS
menanyakannya'."

Dikatakan dalam kitab karya An-Naqqasy, `Burung Hud-hud
itu seekor burLmg insinyur yang ahli ilmu ukur."

Diriwayatkan  bahwa  nafi`  bin  AI  Azraq  mendengar  Ibnu
Abbas menyebutkan tentang keutanaan burung Hud-bud, maka Nafi`
bin AI Azraq berkata kapada Ibnu Abbas, "Berhenti, bagainana Hud-
bud  dapat  mengetahui  perut  bumi  sementara  ia  tidak  melihat  tali
ketika ia teljerat?" Ibnu Abbas RA berkata kapadanya,  "Jika datang
tckdir, mata pun menjadi buta.»881

selama  tidak  ada  dalil  yang  mendukungnya.  Lih.  rc}isz.r i4J Kan.in  i4r-RaAma# fi
r"£So!.r4£aa'raz;£'["bnau";:r=¥saebAuSE`££:/5A7diy5£2)didalanA"wfaa"ar."Wa/.I.z

(LZ/]L°42£.ari:Pu[bHnauyyAanbbdiisdai=b€#Ar£:N"#fhi7/ffi)inMaia„j4/g„r`a„

(5/123), dan AI Mawardi dalam kitab tafsimya (3/193), dan Ibnu AI Arabi di dalam
Ahkam AI Qur`an (3l\4S5).



Mujahid berkata, "Ibnu Abbas ditanya, Mengapa Sulaiman AS
mencari Hud-hud,  dan mengapa tidak burung-burung lainnya?' mnu
Abbas  RA menjawab,  'Sulaiman  AS  sanpal  di  sebuah  tempat  dan
tidak    mengetahui    kedalaman    air.    Burung    Hud-hud    memiliki
kemanpuan   untuk   mengetahui   itu,   dan   karena   itu   bermaksud
menanyckannya.'   Mujahid   berkata,    Bagainana   mun8kin   bisa,
sementara  scorang  anak  kecil  memasang I.eratnya  dan  ia  teqjerat?',
Ibnu Abbas RA berkata, 'Jika datang takdir, mata pun menjadi buta'."

|bnu  AI  Arabi882  berkata,  `Tidak  ada  yang  bisa  menjawab

pertanyaan ini kecuali seorang yang menged ilmu AI Qur`an."

Menumt saya (AI Qurthubi), "Jawaban ini telch diberikan
Hud-hud,   sebagaimana   yang   telah   disebutkan   sebelumnya.   Para

penyair bersyair:

Jika Allah menghendaki sebuah perkara pada seseorang

Seorang yang berckal, melihat dan memandang

Alou muslihat yang bekdya untwk menghilangkan

Apa yang menyuschkannya, penyebch takdiT

IIta meoutup pendengaran dan akalnya

Dan mencabut sebagian dari ctaknya saperti mencabut rambut

Hingga ketika halkum-Nya berlaku

Dia kembalikan akalnya agar beri `tibar883

AI Kalbi berkata,  `Hanya seekor Hud-hud yang tunit dalam

perialanannya." Wra//aAef t4 '/am.

882 rm A] AIabi, Jbl.d.
883  Bait-bait  syalr  ini  disebutlcan  Ibnu  AI  Arabi  di  dalam  AAfam  i4/  gzfr`an

(3/1455).



IKedzf¢: Di dalam ayat ini terdapat dalil hendaknya bagi Imam

memeriksa  keadaan  rakyatnya  dan  menjaga  mereka.  Perhatikanlali
kapada  keadaan  Hud-hud  yang  kecil,  Sulainan  AS  yang  notebene
memiliki kerajaan yang besar tetap mengkhawatirkan keadaannya.884
Semoga  Allali  SWT  mengasihi  Umar  RA,  sungguh  dia  mengikuti

jejak Sulainan AS dalam hal ini. Umar RA berkata, "Jika ada seekor
anak  kambing  berada  di  tapi  sungai  Eufrat  dinakan  oleh  serigala,
Umar tetap  akan ditanya tentang itu."885 Bagainana pendapat Anda
tentang pemimpin negeri  yang menyia-nyiakan negeri pinpinannya
beser[a urusan masyarakatnya?

Di  dalam  kitab  SfoaAz.A  dari  Abdullah bin  Abbas  RA bahwa

umar bin Khaththal) mengadakan kunjungan ke Syam dan sampai di
sebuah  tempat  bernana  Saragh.886  Di  sana  dia  ber[ernu  beberapa

pemimpin  pasukan:   Abu  Ubaidah  dan  para   sahabathya,   mereka
mchgabarkan kapada Umar RA bahwa di Syani sedang tebadi wabah

Penyakit. Al Hadits.887

Ulama kita (madzhab Maliki) bckata, "Keberan8katan Umar
RA ke Syam ini merupakan kunjungan keba Umar setelah penaklukan
Baitul   Maqdis   pada   tahun   17   H   berdasarkan   infomasi   yang
diriwayatkan Khalifch bin Khiyath. Kunjungan Umar ke Syam dengan

884 Perkataan ini menunjukkan bchwasanya Sulainan AS bemaksud mencari tahu

keadaan Hud-bud agar ia tetap berada pada posnya, dan semisal dengan itu. Bukan
memaksudkarmya mencarinya untuk mengetahoi kedalaman air di perut bumi.

885  .4tsar  dari  Umar  disebutlran  Ibnu  AI  Arabi  di  dalam  i4AAam  A/  g«r`a7]

(3!Les15s4o)#d::;:as#fadiindaL=A|g`ch#"#`fi7/g:)inungandiieinbah
Ta,tryLL Lhi. Mu jam AI Buldan (31239).

887 in. A| Bulchari, pada pehoahasan tentang Pengobatan, bab: Tentang Wabah

Penyakit  Menular.  Imam  Muslim,  dalam pend>ahasan  tentang  keselamatap  bab:
Wabal  Penyakit  Menular,  Mencari  Kount`mgan  Dengan  Suara  Burung,  Pralrfek
Perduhman dan Sebagainya. Imam Malil[ dalam peribahasan umumL bab: Tentang
Wabch Penyalhit Mender.



maksud  mengetahui  keadaan  rckyat  dan  pasukannya  di  sana.   AI

Qur`an dan As-Sunnall menjelaskan kapada kita apa yang wajib bagi
seorang  pemimpin  berupa  mengawasi  keadaan  rakyatnya,  melihat
keadaan mereka sendiri, dan berangkat ke tempat di mana rakyatnya
berada  walaupun  jauh.   Semoga  Allali   SWT  merahmati   Ibnu  AI
Mubarak ketika berkata:

Tidak ada yang menisck agama keouali rdya

Ulama jahat dan para suf rnya

IFctr.gr Fiman Allah SWT,  iii;jl c:i ~Y' <}, C "Mengapa
afu  fz.dot me/I.riaJ Hcid-A#d. " Yalmi  ada  apa dengan Hud-bud,  saya
tidak melihatnya. Kalinat ini tergolong kalimat yang dibalik susunan
maknanya,  yang tidck (mudah) diketahui maknanya,  itu saperti I.ika
Anda  berkata,  mac  /I.I.  artzafacl  facz `].I.baa  (ada  apa  denganku  melihat

kamu bersedih) artinya mac /afa¢ (ada apa dengan mu).  Lafazh Hcfd-

ft"d  adalah  nana  untuk  sejenis  bunmg  yang  terkenal,  dan  lafazh
hudhudah be"ckal sunranyal.

mnu  Athiych888   berkata,   "Maksud  yang  dikehendaki   ayat
adalah:    Hud-hud    menghilang,    dan    Sulaiman    AS    memaknai
ketidakhadiran   Hud-bud   di   tempatnya   dengan   makna   dia   tidak
melihatnya.   Maka,   Sulaiman  AS   melontarkan  sebuah  pertanyaan
dengan   metode   bertanya   untuk   mendapatkan   pengetahuan   yang
semestinya,   dan   kalimat   tanya   ini   disebut   dengan   kalimat   kias
sindiran.    Kalimat   tanya   pada   perkataan:    <}~     C   (1afwh   ini)
menggantikan keberadaan a/I/pengganti yang dibutuhkan oleh lafach
•',."

unLih.A|MuharmrAIWdyiz(\21102).

ca



Ada yang mengatakan bahwa adapun mengapa Sulaiman AS
berkata,  ±±i=jl c:fi ~Y' <}, C , sebab, dia hendak mengukur dirinya
sendiri. Bahwa dia telch diberi kerajaan yang besar, banyak mahkluk

yang tunduk kapadanya, maka lazin baginya untuk bersyuhir dengan
cara  menegakkan  ketaatan  dan  keadilan.  Manakala  dia  kehilangan
nikmat atas keberadaan bunmg Hud-hud, dia merasa itu teriadi karma
sikapnya yang kurang bersyukur.  01eh sebab itu nikmatnya tercabut
dan dia menyalahkan dirinya sendiri, dan berkata, <}~(.

|bnu AI Arabi889 berkata, `Demikianlch yang dilakukan oleh

para  Syailch kaum  sufi  ketika mereka kehilangan hartanya,  mereka
memedksa  anal  perbuatannya.  hi  adalah  etika.  I,alu,  bagainana
dengan kita kihi yang melalaikan perintah yang wajib?"

Ibnu Katsir, Ibnu Muhaishin, Ashin, AI Kisa`i, Hisyan dan

;an¥:=¥sbaL:=LaL3,s±dvenf::y8®±.,a;„#.£#an3,P¥];
"Mengapa      aku      tidak      menyembch      (tuhan)      yang      telah

menczpraha»fu."890   Hamzch89]   dan   Ya`qub   membacanya   dengan

rfun peda hunf ya `.

Ulana    lainnya    dari    Ulama   Madinal    dan    Abu    Amr
menbacanya dengan /afAaA pada huruf ya`,  yang terdapat di  surch
Yaasin dan mensuhmkannya pada ayat ini.

Abu Amr berkata, "Sebab, lafach yang terdapat di dalani surch
An-Naml  ini  adalch  lafach  isfz/Ham,  dan  yang  terdapat pada  surah
Yaasin bcrmakna sebuch penafian."

889 Lth. ,4Afam .4/ glr `an (3/1454.

:#8;S;aYaas4ini!3£]s:e::h[anAsy.syaukarididalanFaf"Joadl.I(4/186)



Abu Hatim dan Abu Ubaid memilih mensukunkannya,   e Jdi

a.
Abu    Ja`far    An-Nuhas892    berkata,     "Sekelompok    orang

menyangka,  mereka  bermcksud  memisahkan  antara  yang  berlaku
sebagai mwbfada ` dan yang berlaku sebagai rna `Zfow/disebabkan lafazh

sebelumnya.  Ini  salah.  Akan  tetapi,  );a[`  dimaksud  adalah )/¢`  yang

menunjukkan     eksistensi     diri     0;cz`     cz»-#a/s).     Sebagian    orang

membacanya  dengan /czfAafr  sebagian  lainnya  membacanya  dengan

swfa¢#. Dengan demikian ada dua bahasa qz.ra `ofe. Bahasa gz.ra `aft yang

fashih adalah dengan mem-/affeafe-kannya.  Sebab, );cz ` cz#-j®a/s adalah

I.sz.in  berupa  huruf  tunggal.  Pilihan  terbaik  adalah  tidak  membaca

Sug#Lhfud.#rm"aesmckhaytta=gatzkdea#hga::rrb,:C.,:b'ect*dr±a..i

yang bemina "Zefczpz.".

iKceap"FirmanAllahSWT,F'i£=£i.fY'j{\1.+€ls\5;.'£'.3;t¥
"Sunggwh  aha  benar-benar  akan  mengazabnya  dengan  azab  yang

4erczs  afa!w  ben¢r-benar  menyembe/I.fa#);¢. "  Ayat  ini  menjadi  dalil

bahwa hukuman diberikan berdasarkan dosa atau kesalahan dan bukan
besamya tubuh. Sebab, jika berdasarkan besamya tubuh maka hukum
akan terbatasi dengan waktu dan si fat.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid dan Ibnu Juraij bahwa
hukuman yang diberikan Sulaiman AS kapada bangsa burung adalah
dengan menc abut bulu-bulunya.

Ibnu  Juraij  berkata,  "Semua  bulunya."  Yazid  bin  Rumman
berkata,  "Bulu pada kedua sayapnya."  Sulaiman AS  melakukan hal
demikian  terhadap  Hud-bud  karena  marah  terhadap  dosanya,  dan
hukuman    diberikan    disebabkan    kesalahan    yang    dilakukannya

892 Lib. |'rab AI Qur`an (31202).



mengingat    kedudukannya    yang    tingri.     Seakan    Allah    SWT
membolehkan  Sulaiman  AS  melakukan  hal  demikian,  sebagaimana
Allah  SWT  membolehkan  menyembelih  hewan  dan  burung  untuk
dimakan atau menganibil manfaat lainnya.  Wra//aAzf 4 '/am.

Dalam  kitab  Ivawadz.r  j4/   Usfaw/  disebutkan:   Sulaiman  bin

Hamid Abu Ar-Rabi` AI Iyadi menceritakan kapada kami, dia berkata,
Aun  bin  Ammarah  menceritakan  kapada  kami,  dari  AI  Husain  AI
Ja`fi, dari Az-Zubair bin AI Khirrit, dari Ilchmah, dia berkata, "Allah
SWT menjauhkan Hud-hud dari hukuman Sulaiman AS, sebab, Hud-
hud  ini  berbckti  kapada kedua  orang  tuanya.  Tambahan penjelasan
clan dipaparkan nanti."

Ada  yang  mengatakan  bchwa  hukuman  terhadap  Hud-bud
adalch mengumpulkannya bersarna musuh-musuhnya.

Dari  sebagian  ulama  mengatakan:  Penjara  disempitkan  agar

berkumpul    dengan    musuh-musuhnya.    Ada    yang    mengatckan,
menjadikarmya pelayan bagi para schabatnya. Ada yang mengatakan,
mengurungnya     di     dalam     san9kar.     Ada     yang     mengatakan,
menjemumya di bawch terik matahari setelah terlebih dahulu dicabut
bulunya. Ada yang mengatakan bahwa artinya, "Dengan menjauhkan
Hud-hud dari melayaniku (yalmi Sulaiman AS.)." Para raja biasanya
memberi  pendidikan  dengan  cara  mengasingkan  orang  terdekatnya

yang  bersalch   dan  menjauhkannya  dari  perhatiannya.   Malma  ini
dikuatkan  dengan  keberadaan  kata keria  yang  diakhiri  dengan  nw„
tsagz./a!fa  yang merupakan kata kelja berbentuk  /czzz.in  dari  kata kelja

dougannunkhafif;ah.

Abu       Hatim       berkata,       "Jika       Anda       membacanya
la 'a ` adzdzabanaha ` adzaabaan syadiidaa ou la 'adzbahanha, boidh.



;ri ysi±±;gs:jj} "Keouali jiha  benar-benar  dia  datang
fepcldafu  denga#  a/asa# );any  fer¢#g. "  Yakni  dengan  hujjah  yang
nyata.Huruf/ampadalafazh¥,.tj'bukanlah/ama/-gasm(/amuntuk
bersumpah),  sebab,  Sulainan  AS  tidak  bersumpah  atas  perbuatan
Hud-hud.   Akan  tetapi,   /am  dinaksud  timbul  setelah  kesan  yang
dimunculkan  lafazh   ,'ii'.jS£¥   yang  membolehkan  bersunpah  atau
senilai  dengan  bersumpah.  mnu  Katsir  seorang  diri  membacanya
demikian:Ji§ij'(ha)i¢'fayan»anz.)dengandua»zf».893

Kelima.. F±rman AI]ch SWT,  ±±  ':S  :3=i  .`Maka, tidak
/ama   fe"wdz.¢#, "   yakni   Hud-bud.   Mayoritas   Qari'   membacanya
dengan ha/ber-dAczmmczA.894 Ashim seorang diri membacanya dengan

/q!fAaA.  Pada kedua  gz.ra `aA  ini  maknanya  adalah  agaamai  a)erdian
diri).    Sibawaih    berkata,    ""afaczfrcI    -   );amfaitsw    -    m#faiwtscla

sebagaimana   ga`ada   -)/ag`wd#   -   gzi`wwdra   (duduk)."   Sibawaih

berkata, "Mafaftsa seperti zAa"/a (cerdas, elok)."

Ulama  ahli  nahwu  lalnnya  berkata,  "Membacanya  dengan

/&fAaA pada huruf ha/lebih baik saperti fiman-Nya,  G}±§£   'Merck¢
keha/  berdz.a7»,'895  dari  asal  kata  mahatsa."  Dikatckan:  mafatsa  -

yamfuts% dan 7%cza!fa.tszt» (yang berdian),  mafutsa - );amhatszf saped
`azhuma  -ya`zhumu  ®esar).,  dan  cia.  makiitsun  sepch   `azhiimun

(yang  besar),   dan   mahafrcz  -  }i¢mfaffs"   dan   dia  maafa.fs   seperti
hamudha -yahmudhu ("asarl\) dan cia, haamidhun (yang "asaln).

Dhamir   q[ata   ganti   nana)   pada   kata   keba   "mczhatsa"
kemungkinan   kembali   kapada   Sulaiman   AS.   Dengan   demikian
artinya:    Tidak   dalam   waktu   yang   lama   setelah   Sulaiman   AS

893 gz.ra `aA ini gz+a `aA Sab tyaA m«ftzrmfz.)ah sebagainana disebutlran di dalam A/

J9i£`i§{Z;:9fr#g|[::8:anfr3as#,#Tjb¥..]54.
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melakukan pencarian dan ancaman yang dilontarkan. Akan tetapi, ada

kemungkinan dAamz.mya kembali kepada Hud-hud dan kemun8kinan
inilebihbanyak.KemudianHud-huddatang:fat>J=3?'C.>iL=jjl=
"Lalu ia  berkata, 'Aha telah  mengetchui  sesuatu yang karm  belun

me«gefaA%z.#);a ', " dan itu termasuk dalam masalah berikut:

IKee#¢7»:  maksudnya,  saya  mengetahui  sebuah  urusan  yang
belum  engkau  ketahui.  Ayat  ini  sekaligus  menolak  pendapat:  Para
Nabi mengetahui perkara ghaib. AI Farra` meriwayatkan, "4AafAfAzf"

dengan memasukkan (idgAaczm) f¢ ` ke dalam fAa `. Diriwayatkan pula
"4Aa#zJ" dengan mengganti fAa ` menjadi fa ` dan di-z.dgAam-kan.896

iFcf«/.#A: Fiman AIlah SWT,  ¢p39T jg t\;: cr, a;±;j  "...dan
kubowa  kepadam"  dc[ri  negeri   Saba   sun:tu  berita  pendng  yang
dz.)/aft."i.. " Hud-hud memberitahu Sulainan AS kenyataan yang belum
diketahuinya,  dan  secara  langsung  menbuang  ancaman  siksa  dan

penyembelihan    yang    dituj.ukan    kapadanya.    Mayoritas    ulama
membacanya: ,\;i dengan sA&zryalmi dengan tanwin. Ibnu Katsir dan
Abu Amr membacanya saba 'a dengan/&fAaA897 dengan meninggalkan
sfaaty:898 Berdasarkan gz.ra `afa pertana (dengan sfaaI» bermalma sab¢ `

adalah  nana  seorang  lelaki  yang  kemudian  menjadi  mama  sebuah
kaum. Dalilnya perkataan seorang penyair:

Orang-orang yang datang dan sebua:h tim di puncak Saba`

Kulit kerbou telah menggigit leher-|eher merek{|:899

896 Lib. Ma'a%z. ,4/ gwr `a# (2/289.
897   Qira`ah  hi  qira`ah  mutowatirah  sera,gaiman  di3e:lan;:]£an  da:lam  AI  Iqna'

(2!7:I?:is:i:s#:r4dr"::aJ:I:::54ra/s,r%_"a6an(ig/92),danra/sl.rfonw

Athiyah (121103), Ma'ani AI Qur`an (2/290ly, Path AI Qadir (4118]).



Az-Zujaj menolak jika Saba ` nana seorang lelaki. Dia berkata,
``Saba` nana  sebuah kota di  Yaman,  yang  dikenal  dengan  sebutan

Ma 'rzb , antara Saba ` dan Shan'a beljarak peljalanan tiga hari."

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):  Terfulis  di  dalan  U)qf»  J4/
Ma`aHI.,  karya  AI  Ghaznawi,  sejauh  3  mil.  Qatadah  dan  As-Suddi

berkata, "Dua belas Nabi dikirim ke Saba`," lalu bersyair untuk An-
Nabi8hch AI Ja`diy:

Dari Saba` hadir di Ma'rib ketika

Mereka membangun di bawah alirannya yang hebat menakyubkan9°°

Qatadali  dan  As-Suddi  berkata,   "Siapa  yang  membacanya
tanpa  tanwin,  bermakna  nana  sebuah  kota.  Siapa  yang  membaca
dengan tanwin ndan yang membacanya demikian lebih banyak, karena
ia mama sebuah negeri dan berbentuk mwdza!kfaclr maka disebut dengan

bentuk mefdzakhar. "

Ada  yang  mengatakan  bahwa  Saba`   adalah  nana  seorang
wanita yang kemudian menjadi nana sebuah kota. Tetapi yang benar
itu adalch nana seorang lelaki. Demikian juga yang tertulis di dalan
kitab  At-Tirmidzi  dari  riwayat  Farwah  bin  Musalk  AI  Muradi  dari
Rasulullah SAW, dan akan diteran8kan nanti.

Ibnu    Athiyah9°]     berkata,    "Az-Zujaj     tidak    mengetahui

keberadaan hadits ini, oleh karena itu dia berkata senlbarangan."

AI Fa|ra`9°2 berkata, "Bahwa Ar-Ru`asi beltanya kapada Abu
Amr  bin  AI  Ala`   tentang  Saba!`,  mcka  Abu  Amm  bin  AI  Ala`
menjawab, 'Saya tidak tahu apa itu'."

900 Bait syair terdapat di dalam ,4J-£iscl#,  (entri:   `ar].rna) dan fy].  `r ,4#-jvclbl.gfeafe

A'#%.i3/4#a££a9TArmf;irK{i"2?1(%;.8).danTafsITAIMawardr(3/ig4).

9°2 Lib. Ma'ani AI Qur`an (21289).
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An-Nuhas9°3  berkata,  "AI  Farra`  mentakwil  pemyataan  Abu

Amr bahwa dia melarang membaca dengan tanwin, sebab, 1afazh ini
tidak  diketahui  (rna/.Azfo.  Bahwa,   setiap  yang  tidak  dikenal  tidak

dibaca dengan tanwin."

An-Nuhas9°4 juga berkata, "Abu Amr berpendapat lebih jelas

dari pada mengatakan yang demikian itu,  dan pada kisah Ar-Ru`asi

darinya  tidck  bisa  menjadi  dalil  bahwa  dia  melarang  membacanya
dengan  tanwin,  bahkan  yang  benar  sebaliknya.  Bahwa  jika  tidak
diketahui maka harus dibaca dengan tanwin,  sebab,  asal  sebuah I.sz.in

adalah   membacanya   dengan   tanwin.   Adapun   mengapa   dilarang
membaca   dengan   tanwin   itu   disebabkan    `z.//¢f   yang   masuk   ke

dalamnya.  Hukum  asal  tetap  pada  asalnya  dengan  yakin  dan  tidak
disin9kirkan dengan apa yang tidak dikenal."

An-Nuhas banyak mengutip pendapat ulana chli nalwu, dan

pada  akhir  pembicaraan  dia  berkata,  "Pendapat  pada  lafazh  Sczba`
berdasarkan  pengetahuan  yang  diketahui  tentangnya  adalah  asalnya
mama  scorang  lelaki.  Jika  Anda  membacanya  dengan  tanwin,  itu
dikarenakan ia telah berubah menjadi nana sesuatu yang hidup. Jika
Anda  membacanya  tanpa  tanwin,  bemakna  Anda  menjadikannya
mama sebuah qabilah  (suku),  seperti  rsamztztd.  Hanya saja Sibawaih

memilih  membacanya  dengan  tanwin,  dan  dalilnya  kuat  dan jelas.
Ketika sebuah  isz.in bisa berbentuk m«dzakhar dan m% `cz»#czts,  maka

membacanya dengan bentuk in"dzafafaar  lebih utama.  Sebab,  bentuk
m#dzaAhar itu asalnya dan lebih ringan dibaca.

iKedeJ¢p¢#:  Pada  ayat  ini  terdapat  dalil bolehnya bagi  yang

lebih muda berkata kapada yang lebih tua dan seorang murid berkata

¥ Lth. I'rab AI Qur`an (31204).904  Ibid.



kepada grLrmya, "Saya mengetahui apa yang tidck engkau ketchui,"

jika memang benar apa yang dia katakan dan meyakinkan.  Lihatlah
kepada Umar bin Khaththab  dengan  "panBkat"  yang  disandangnya,
tidak   ada  padanya  pengetahuan  tentang  meminta  izin  manakala
bertamu  ke  runah  orang.  Hanya  pada  Ammar  RA  dan  sejumah
sahabat pengetahuan cara bertayammum, bahkan Umar RA dan Ibnu
Mas`ud RA tidck mengetahuinya, hingga keduanya berkata,  "Orang

yang junub tidak bertayammum." Hukum perizinan bagi wanita haidh
untck berangkat berperang ada pada Ibnu Abbas RA, dan Umar RA
serta Zaid bin Tsabit RA tidck mengetahuinya. Ibnu Abbas RA juga
mengetahui  hukum  membasuh  kapala bagi  yang  ihran,  yang tidak
diketahui oleh Miswar bin Makhranah. Kenyataan saperti ini banyak
berlaku dan tidak perlu kita pexpanjang.

iKescmbz./d[»: Firman Allah SWT,          ;{=±;3{®<j;i i+;3 j!
"Sesungguhaya  aku  menjumpai  seorang  wanita  yang  memerintah

mereha. " Ketika Hud-hud berkata  ¢p±l jg ,\;:  c,, a±±;j   "Da#,
kubawa  kepadamu  dari  negeri  Saba`     suatu  berita  peuting  yang
dz.);aft.#z.." Sulaiman AS berkata, "Berita apa itu?" Hud-hud berkata,  j!
•;i=};i '-o'.\[;[\ =J=;5   "Sesungguhnya aku mekyumpai seorang wanita

}/a#g   me"e7i.#faA    merefa. "   Yakni   Balqis   binti    Syarahil   yang
memimpin penduduk Saba` .

Dikatakan:     Bagaimana     mun8kin     Sulaiman     AS     tidak

mengetahuinya  padahal  jarak  antara  kerajaannya  dengan  kerajaan
Saba`  dekat,  dan  itu  beljarak  tiga  hari  peljalanan  dari  Shan'a  dan
Ma'rib?  Jawabnya  adalch  bahwa  Allah  SWT  menyembunyikannya
darinya  demi  sebuah  kemaslahatan,  sebagaimana  Ya'qub  AS  tidck



mengetchui   keberadaan   Yusuf  AS.905   Diriwayatkan  bchwa  salah

seorang dari kedua orang tua Sulaiman AS dari bangsa jim.906

Ibnu   AI   Arabi9°7   berkata,    "Orang-orang   kafir   menolak

pendapat ini. Mereka berkata, 'Jin tidak makan dan tidak melahirkan'.
Mereka telah berdusta, semoga Allah SWT melaknat mereka semua.
Bahwa jim menikah dan melahirkan, itu benar edanya. Diterima oleh
akal. Jika riwayat tentang itu benar, maka benarlah pula edanya."

Menurut     saya     (AI     Qurthubi):     haam     Abu     Daud
meriwayatkan  dari  hadits  Abdullah  bin  Mas`ud  RA,  dia  berkata,
"Sekelompok I.in  utusan  datang menemui  Rasulullch  SAW,  mereka

berkata,  rYa Muhammad,  bahwasanya  ada  sebarian  dari  ummatmu

yang   bersuci    dengan   menggunakan   tulang   atau   kotoran   atau
tengkorak.  Sungguh  Allah  SWT  menjadikan hal  itu  sebagai  rezeki
karl.„

Di  dalam  S7}aAz.A  Mas/I.in:  Rasulullah  SAW  bersabda,  'Bag7.

kalian setiap tulang yang telah dibacckan nanila Allah SWT atasrrya
dan  berada  di  tanganmu  itu  lebih  banyak  dagingnya  dan  sedap
kotoran  adalah  makanan  hewan  tungganganmu."  Dan,  Rasu:kl]1:+ch
SAW   be;rsatoitoda,  ``Jangan   bersuct   dengan   keduariya   (tulang   dan
kotoran  hewan),  sebab,  kedunrrya  adalah  mahanan  sandara  kamu

jin.„OuR

Di  dalam  ftiaAz.A  BefAfoarz.,   dari  riwayat  Abu  ELirairah,  dia

berkata,  "Mengapa  dengan  tulang  dan  kotoran  hewan?"  Rasulullali
SAW bef lsato;toda, "Ked:uanya adalah makanan hewan. Utusan jin yang

905Lih.A/Knysjia/(3/140).

¥.=n#hEm#a8##a#(#4S®.9°8  ER  Imam  Muslin  di  dalam  Pendahasan  Tentang  Shalat,  bab:  Membaca

Dengan Suara Keras Pada Shalat Shubuh, dan Qira`ah Kepada Jin (1/332).



beruntung  dan  baik  datang  kepadaku,  mereha  meminta  kepadaha
rezekl  lebth.  Maka,  aha  berdoa  kepada  Allah  SWT  bahwa  setiap

mereha melintasi tulang dan kotoran hewan, mereka ahan mendapati
rezeki mereha di sana. "Ou9

Hadits-hadits di atas dengan jelas menyatakan bchwa jim ].uga
makan. Adapun tentang pemikahan j in, telch diisyaratkan sebelumnya

pada surah AI Israa`9]° pada firman-Nya,  3+'e€ty.fj  !}€ty-i i  3#2tij
"...berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak. " W alhlto

bin Jarir bin Hazim meriwayatkan dari Khalil bin Ahmad dari Utsman
bin Hadhir, dia berkata, "Ibu ratu Balqis dari bangsa jim. Dia dipanggil

Bal`arnch binti Syaishan." Penjelasan lebih luas lagi clan dipaparkan

nansi, insya Allah.

IFesepzt/#A:  Imam AI Bukhari meriwayatkan dari hadits Ibnu

Abbas  bahwa ketika  sanpai  kapada Rasulullah  SAW berita balhwa

penduduk Parsi sudah dipimpin oleh raja wanita, beliau bersabda,

:i;, *;i ,}¢3 Fj ri; J,
"Tidak   akan  beruntung   sebuch   kaum  yang  menyerahkan

urusan mereka kepada (maksudnya, dipimpin) wanita. ' I '\\

Qadhi   Abu   Bakar   bin   AI   Arabi9]2   berkata,   "Hadits   ini
menyebutkan  bahwa  wanita  hendaknya jangan  menjadi  pemimpin,
dan  tidak  ada perselisihan pendapat  dalan  hal  ini.  Dinukikan  dari
Muhammad    bin    Jarir    Ath-Thabari    balwasanya    wanita    boleh

909  ER.  AI  Bukhari,  pembchasan tentang biografi AI Anshari,  bab:  Tentang  Jin

(]£3o3i)in.Tafsirayat64darisurahAIIsraa`.

9Lt   |m.   A|   Bukhari,   pembahasan   tentang   Paperangan,   bab:   82:   di   dalam

pembahasan tentang fitnah,  18. dan At-Tirmidzi di dalam penhahasan tentang fitnah
75. An-Nasa`i, dalam pengadilan 8, IR Ahmad di dalam.4/ Mus#ad (5/143).

9'2 Lib. 4fofam j4J gwr`¢n (3/1457,1458).



memegang  jabatan  hakim.  Akan  tetapi,  tidak  benar  pendapat  ini
datang   darinya.   Mungkin   pendapat   yang   dinukilkan   darinya   ini
sebagaimana yang dinukilkan dari haam Abu Hanifah bahwa wanita
menjadi hakim sebatas perkara yang disaksikannya dan tidak menjadi
hakim   secara   mutlck.   Hendaknya  juga  jangan   ditetapkan   secara
tertulis bahwa keputusan hukum wanita lebih dikedepankan.

Adapun, jalan penetapan  dan perwalian  demikian itu berada

dalam satu kaputusan hukum yang sama. Ini yang disangkakan kepada
Abu Hanifch dan Ibnu Jarir.

Diriwayatkan dari Umar RA bahwasanya dia mengan9kat dan
memilih wanita sebagai pengawas pasar.  Rivayat ini tidak sah,  dan

jangan  berpaling  kepadanya.  Riwayat  saperti  itu  adalah  di  antara
riwayat yang dibuat-buat oleh pembuat hadits.

Qadhi  Abu  Bakar  Ath-Thayyib  AI  Maliki  AI  Asy`ari  telah
bexpolemik dengan Abu AI Fari bin Tharar salah seorang syailch dari
madzhab Syafi`i.

Abu AI Fari berkata, "Dalil dibolehkannya wanita memberikan
keputusan    hukum    adalch,    maksud    dari    adanya    hukum    ialah
berlckunya keputusan hukum  seorang hakim  dalam  sebuah perkara,
mendengarkan penjelasan saksi, dan menetapkan keputusan hukum di
antara yang berseteru, dan yang demikian itu mun9kin dilakukan oleh
wanita sebagaimana mun9kin dilakukan oleh laki-laki."

Qadhi  Abu  Bakar  menolak  pendapat  Abu  AI  Fab   dalam
masalah   kepemimpinan   besar   a)aca:   presiden)   seorang   wanita.

Maksud dari kepemimpinan besar adalah menjaga tapal batas negara,
menajemen   banyak   urusan,   menjaga  timbulnya  pexpecinan,   hak
mengambil upeti dan menyerahkannya kepada yang berhck. Semua itu



tidak  dapat  dilakckan  oleh wanita  sebagaimana mun9kin  dilakukan
oleh lelaki.

Ibnu   AI   Arabi9]3   berkata,   "Perkataan   kedua   Syailch   ini

bukanlah  perkataan  yang  berarti.  Pendapat  yang j.elas  adalah  tidak
dibenarkan bagi  seorang wanita untuk menampakkan  dirinya dalam
sebuali majlis, bercampur dengan lelcki, dan berunding dengan lelaki
sebagaimana   lelaki   berunding   dengan   lelaki.   Sebab,  jika  wanita
tersebut   masih  `muda   maka   harani   memandang   kepadanya   den
berbicara kapadanys. Jika wanita tersebut cantik menarik (barazcrfe)9"
maka tidak boleh bagi lelaki berkumpul rapat dengannya dalam satu
majlis,   dan  berdebat  dengannya.   Dari   gambaran  ihi,   tidak  akan
beruntung  sama sekali  siapa yang menjadikan wanita pemimpirmya
dan berkeyakian demikian."

IKesebd"FimanAllahSWT,ed;J±=cr,:;ipf5``...da#dz.a
dz.a#cfgerzzAz.   seer/a   see"afzf, "   dengan   berlebihan.   Yakni,   sesual

dengan yang dibutuhkan kerajaan. Ada yang mengatakan, "...da» dz.a
dianacgerahi   segala   sesuatu  yang   ado   pada   zamannya,"   denigan
meniadakan     objeknya,     sebab,     pembicaraan     mengindikasikan
demikian.    =±;:J±;\1j   ``...serfo   mez»p"#);az.   sz.7tgg&sana   }Jo»g
besar. " Singgasana raja, yang kemudian disifati dengan besar dalam
keadaan dan martabat kekuasaan.

9" Lih. 4frkem .4J 9wr`au (3/1457,1458.
9t4 A/ BaraeaA:  wanita yang mexpunyai  kecantikan lebih.  Abu  `Ubaid berkata,

"4/ jJaraeaA untuk wanita adalah keagungannya yang tanpak dari diri wanita dan

orang-orang   duduk   di   majlisnya."  /7»nz'aA   barizaA   adalah   wanita   yang   kuat
pemikiran  dan  sifat  menjaga  dirinya.  Dikatakan  I.mrtz 'aA   barizaA  untLik  wanita
bemsia  antara  30  dan  50  tahLm  dan  belum  beruban  dan  bersamaan  dengan  itu
menjaga   dirinya   den   berakal,   melxpunyai   kemanlpuan  bersosial   dan   manpu
berdialog dengan masyarakat. £!.sa» ,4/  `Ar¢b (entri: baraea).



Ada  yang  mengatckan  bahwa tempat  duduknya  teabuat  dari
emas. Ada yang mengatakan bahwa  `Arys di sini maksudnya adalah
kerajaan.

Pendapat yang pertana lebih benar, bndasarkan fiman-Nya,

{±±S>±±Spes   ..Siapakah di  antara kam sckdian yang sang±ip
membowa singgasananya kapadak.I."

Az-Zanakhsyari9rs  berkata,  "Jika Anda berkata,  Bagaimana
mun8kin bunmg Hud-hud menyanakan `Arsy ratu Ba]qis dengan si fat
dan  besamya  `Arsy  Allah?'  Saya jawab,  'antara  dua  sifat  terdapat
keutanaan yang besar.  Sebab, si fat besar yang disematkan tchadap
`Arsy Balqis itu dibandin8kan dengan singgasana-singgasana raja-raja

lairmya, dan si fat besamya `Arsy Allah dibandin8kan dengan malchuk
ciptaan-Nya yalmi langit dan bumi."

Ibnu  Abbas  RA  berkata,  Tanjang  singgasana  rafu  Balqis
adalch  80  hasta,  dan  luasnya  40  hasta,  serta  tingginya  30  hasta.
Singgasananya dinahkotal intan dan pemata yaqut merah, pemrata'
zaberjed hijau."

Qatadah berkata, `Tiang-tiangnya adalah permata dan mutiara
serta  intan.  Singgasanya  dilapisi  kain-kain  sutera,  dan  mempunyai
tujuh kunci (masuk)."

Muqatil berkata, "Luasnya 80 x 80 hasta. Tingrfuya 80 hasta.
Singgasananya dimahkotal pemata intan."

Ibnu Ishak berkata, `Pelayamya adalah papa wanita. Mereka
beriunlch 600 jiwa."

915Lih.j4/Kartytya/(3/140).



Ibnu Athiyah9`6 berkata, ``Yang Lazim dipahami dari ayat AI

Qur`an   bahwa   ratu   wanita   ini   menguasai   kota-kota   di   Yanian,
memiliki kerajaan yang besar, singgasana yang agung dan besar, dan
beragana kafir. "

Ircd«aBe/"FimanAllahSWT,oj£}}~£2j3ir.Ia'J3l{3J;:i

fi^  b3)'>  c£ ..Aha mendapati dia dan kaunnya menyembah matahari,
se/az.# ,4//¢fe. " Ada yang mengatakan bahwa Kaum ini termasuk kaum

yang menyembah matahari. Mereka, sebagaimana yang diriwayatkan,
adalah  orang-orang  zindiq.  Ada  yang  mengatakan  bchwa  mereka
majusi penyembah api.

Diriwayatkan dari Nafi`  bahwa wczg¢/ pada lafazh  L£;;;." AI

Mahdawi  berkata,  ``Berdasarkan pandangan  ini maka lafazh  `azAz.z.in

berhubungan dengan kalimat setelahnya, dan j ika demikian malmanya
adalch sesuatu yang besar, yang saya dapatkan yalmi kekafirannya."

Ibnu AI Anbari berkata, "Waqaf pada kalimat £±£ i;£ Cfj
adalah waga/ yang bagus, dan tidak boleh wag¢/ pada lafazh i;; ,
lalu memulai:  \=3|€:i  ©  =J±: '...}/¢#g besar.  /)/a#g) Scl);a drpclfz.,'
kecuali  dengan /affeafe.  Sebab,  lafazh  `a!zfoz.I.in  si fat untuk  `Arys, jika

berhubungan    dengan    wa/.c[dfwfoa!a!,    maka    sehanisnya    berbunyi:
`czzAz.I.mafzz77 wo/.odfwAaa. Cara ini mustahil dari segala segi."

Abu   Bakar   Muhammad   bin   AI   Husain   bin    Syahriyal
menceritakan kapadaku, dia berkata: Abu Abdillch AI Husain bin AI
Aswad  Al-  `Ijliy  menceritakan  kapadaku,  dari  sejumlch  ulama,  dia
berkata:  Waqaf pada lafazh  j;;   dan memulai pada lafazh  =J;:
dengan   makna,   besamya   peribadatan   mereka   yang   menyembch
matahari  dan  bulan.  Dia  berkata:  Saya mendengar  sejumlah  ulama

yang   menguatkan  gz+cz `&A   ini,   berdalil   dengan   kenyataan   bahwa

9\6 Lib. A| Muharrar AI Wlofiz (12/\04).



singgasana mereka lebih kecil dan hina dari  `Ausy-Nya yang disifati-

Nya dengan  `azAz.I.in."

Ibnu AI Ahbari berkata, "Pendapat terpilih, menuntku, adalah
apa yang telah kusebutkan sebelumnya. Sebab, tidak ada dalil adanya
dAczmz.r penyembahan matchari  dan bulan,  dan  susunan bentck baca

¢.`r¢b)    lafazh    L=J±£   yang   sana   dengan       i`rab   ]afazh
menunjukkan bahwa =J±: adalah si fat (#o `af) bagi £.,

ctJP .
J3=

fii£€f   i£±£Jf  ;€j   fiii;    "Da#  ryefH»  fe/aA  men/.adz.fa»
mereka  memandang  indah  perbuatan-perbutan  mereha.''  Ycklli,
keberadaan  mereka  dalam  kekafiran;   beflt   ±    Fjj£     "Ja'"
me#gAa/a#gz. merefa drrz./.a/aH, " yalmi dari jalan mengesakan Allah.

Dan,  dengan ini menjadi jelas bahwa tidak ada cara dan jalan yang
memberi  manfaat kecuali jalan tauhid;   1»j;;. Y' i;     "SeAz.mggr
me7~eke  fz.dclfr dapaf pefw7!/.cl4 " kapada Allah dan sikap mengesakan-

Nya.

IKefz.g¢ Behas: Firman Allah SWT, c±{ ,fij   -bi;:;.ji  "4grr
mereka   tidak  menyemba4  Allah."  Alha  A",  "at`,  Ashin  dan
Hanzah membacanya, Gj{,&~ i>i*.fi  dengan tasydid a//a&."

IbnuAIAnbariberkata"6)±=S.Y'#,tidaksempunabagi
siapa yang mentasydidkan a//aa.  Sebab, maknanya, dan syetan telali
menjadikan    mereka    memandang    indah     agar    mereka    tidak
menyembah."

An-Nulas9t7   berkata,   "Itu   teljadi   dikarenakan   lafazh   ®i

dimasuki lafazh Y, dan C)i berada pada kedudukan #asfeaz7."

9" Lit I'rab AI Qur`an (31206).



AI Akhfasy berkata, "Dimcksud dengan  ££, yalmi (s}etan)
membuat  mereka  memandang  baik  perbuatan  mereka  agar  tidak
menyembah AIlch SWT."

AI    Kisa`i    berkata,    "Dimaksud    dengan    F£££,    yakni
men8halangi   mereka   agar   tidak   bersujud.   Pada   kedua   gz.ra`clfe

dimalksnd, allaa yasjuduu adalaln mof`uul laha. "

AI  Yazidi  dan Ali bin  Sulainan berkata,  "Lafazh  ®i  adalah

pengganti(badaolafazh;{1±=iberadapadakedudukan#asfeab."

Abu jin berkata, "Lafazh ®t berada pada kedudukan 47icz/#7}

acasrah) pengganti lafwh   #i."
Ada yang mengatakan bahwa pelaku kelja  (a/  `4a"z.D  pada

lafazh  ®i  adalch  kalimat   a)3ia.Y',  yakni:  seAz.#ggr  mereAa  fz.d¢*
dapat  pctunjuk agar (iJrty  dapat  bersujud menyembch  Allah,"  yEhoi
mereka tidak  ntengetchui  bahwa hal  itu  adalch wajib  bagi  mereka.
Berdasarkan pandangan ini, maka lafazh  Y  adalah tanbahan saperti
froan-INya,,  =±:i   4'\  a=S=  a  66    "Allah  berfirman,  `Apahah yang
menghalangimu  untuk  bersujnd   (kapada   Adam)'."B"   Ytfroi  maa
mcz#a `a!ha  cI#  ffls/.wdr.  Maka, berdasarkan gz.ra `afa  ini,  ayat ini bukan

tempat  untuk  melakukan  sujud tilawah.  Sebab  lafazh  sujud  di  sini
bersifat  berita  bahwa  mereka  tidck  bersujud;  apakah  'tidaknya'  itu
disebabkan 'perbuatan syetan yang membuat mereka memandang baik'
atau    karena    'Adanya   penghalang',    atau   karena    'tidak    adanya

petunjuk,.„

Az-Zuhri,    AI    Kisa`i    dan    ulama    ahli    nahwu    lainnya
membacanya,  a/¢a );czs/.wdww  /I./J¢aAz.,919  bermalma,  ketahuilch  wahai

918 Qs. A| A`raaf [7]:  12.
9L9   gz.ra[`aA  ini  qz.rna `aA  sa!b `z.)/aA  maffawafz.raA  sebagainana  di  dalam  i4/  /g»a `

(2/719), dan ragrz.b A#-Ivas}ry hal.  154.



kalian  semua bersujudlah  semua,  Sebab,  lafazh );acz  berguna  untuk
memanggil nana-nana dan bukan kata kelj a. Sibawaih bersyair:

Wahai, laknat Allah (yaa la`natullch) dan kaum semuenya

Dan orang-orang shalih terhadap Sim ` an dart kezha|iman92°

Sibawaih berkata, "Lafazh );c}a pada bait syair ini untuk selain

lafazh   "/cz `#¢fw//czfe",   sebab,   jika   untuk   lafazh   "/cz `7tczfw//crfe"   tentu

terbaca dengan #¢sfeclb. Sebab, ketika demikian itu lafazh )/clcl berubali

menj adi mw#cladz. qcalimat seru) berkedudukan sebagai "t/dfeaa/ (yang

ditambahkan).  Akan  tetapi,  susunan  kalimat  sebenarnya  adalah )/acz

haa`ulaa`i la`natullahi wa al `aqwaami `alaa Sim'aan (wdrzli "exeke,
1aknat  Allah  dan  kaum  semua  terhadap  Sim`aan."  Sebagian  ulama

nahwu meriwayatkan, mereka mendengar orang-orang Arab berkata,
yacz i.rfoamw# cz  /aa );cza usfodwgc/a/, mereka memaksudkan:   a  /a¢ )/aa

ga«mz.   z.rA¢me"   eASAdefgz"   afetahuilah   wahai   kaum,   kasihanilah,

jujurlah.  Maka,  berdasarkan  gz+a `aA  ihi  lafazh  us/.ztdcm berada pada
kedudukan/.a!zm karena Q[alimat) perintah dan wagcz/atas kalimat  b: Yi

kemudianmemulaidanberkata,"131±:~i"(sw/.#d/aft).

AI Kisa`i berkata, "Saya tidck pemah mendengar para fyaz.4fo

membacanya,  kecuali  dengan f&kAflz/ (ringan)  dengan niat memberi

perintah.   Pada   qz+¢`afe   Abdullah,   a   a31±:L<   :}£   qi,92]   (a/a!a   ha/
tasjuduuna  lillaaJi)  dengar\  ta`  dar:  'nun.  Pet:a  qira`ah  Ubay,    'Of{
a)iiL€."922   Kedua   gz+a`aA   ini   menjadi   dalil   bagi   siapa   yang

membacanya dengan f¢4ft/if

920 Syair tanpa nana yang dijadikan dalil penguat ini terdapat di dalam 4/ Kz.fab

a/9223°##ahA'AKbhdu#\nahahft4is%b)L%#"3AA'"RE##%#haasrr(a3:2A°i6)indyie

(]3£[%62;`gu€:r=a#:budi£¥£i3:A±aA#"#fr£7£6,83.a"„„fr,.th(7,67).



Az-Zujaj   berkata,   "Bacaan   dengan   fafrfeysz/  men8hendaki

adanya sujud, dan tidak dengan gz.ra! `ofo tasydid." Abu Hatim dan Abu

Ubaidah memilih membaca dengan tasydid.

Az-Zujaj berkata, "Bacaan f¢frfo¢z/adalch sebuah gz.rcz `a!fa yang

bagus.  Hanya  saja,  dengannya  telputuslah  berita  seputar     urusan
Saba`.  Kemudian, kembali  lagi kapada urusan mereka.  Dan,  qz.ra `crft

dengan tasydid menyanbung  antara  satu  lafazh  dan  lafazh  lalrmya,
dan tidak  ada keterputusan  di  dalannya."  Makna  senada  dikatakan

Pula oleh jin.Nthas.923

Az-Zujaj  berkata,  "Bacaan  dengan  fa[*fofi/ jauh  dari  makna

benar, sebab, dengannya makna percakapan menjadi tidak lancar, dan
tidak     dengan     gz+a`czA     tasydid    makna    percakapan    meluncur

bersanbung.  Dalan  pada  itu  juga,  mayoritas  ulama  membacanya
tidck  dengan  fclAfe¢z#  sebab  qz.ra `aA  f¢kfa/Lit men8hilangkan  dua aJz/

Untuk merin8kas  saperti  ini  cukup  dengan men8hilan8kan  satu a/z/
seperti kalimat }7aa  `Jisa!a zb»" Maryam. "

Ibnu  AI  Anbari  berkata,  "4/I/ pada  lafazh   13ia:.i  hilang
sebagaimana hilang pada lafazh foa!c] `w/aa `1. jika dimunculkan.  Ketika

a!/I/ pada lafazh  I. hilang dan O/a `) bergabung dengan lafazh  I;i±:.i,
mcka a/I/ padanya hilang pula.  Hilangnya a/I/  pada lafazh ws/.wd#c.
menunjukkan adanya perin9kasan dan sikap mengutanakan ringannya

gz+a[ `4!A dari memberatkarmya. "

AI Jauhari berkata pada bastan akhir dari kitabnya, "Sebagian
ulama nalhwu beapendapat,  "Bahwa lafazh  u. pada ayat ini  sebagai  u.

peringatan   (fa!#bz.¢),   seakan  berkata,   cz/aa   cjsjctdc"   /I.//cz¢fa.   Ketika
lafazh  U~  fcI"bz.¢  dimasukkan maka hilanglah  a!/z/ yang  terdapat pada

ws/.#dww, sebab, cz/i/-nya adalch cz/z/ sambung (wczsfeczo dan cz/I/pada u.

923 Lih. |'rab AI Qur`an (31207).



ditiadakan  dikarenckan  berkumpulnya  dua  tanda  szfha#,  sebab,  a/I/

®ada   l.I.) sclha#  dan sz.#  pada as/.wdww juga s#fu7i.  Dzu Ar-Rummah
berkata:

(ql` Ketahailch Aslami, wahai drama yang usang

Selananya deras mengalir dengan titik-titik tegukanmu924

AI Jug.ani berkata, "Kalimat ini (cz//czcz )/czs/.%dz" /z'//¢&A) adalah

kalimat mengandung makna sikap keberatan  Hud-hud atau Sulaiman
AS  atau Allah SWT. Yalmi: Ketchuilch, hendaklch mereka bersujud,

sebagaimana Firman Allah SWT,   6L;;. Y' <J.jJ, {2;jjS. i;:\: i.rij i
-dfit  i€i

"Katakanlah kepada orang-orang yang beriman hendaklah

mereka memaofkan orang-orang yang tiada taha hari-hari Allah."D25
Ada yang mengatakan bahwa Itu (ayat dimaksud dan ayat ini) adalah

perintah agar mereka memohon ampun. Dan, tulisan-tulisan di dalani
AI Qur`an agaknya tersusun demikian, yaitu tanpa hurLif "ida '.

|bnu Athiyah926 berkata, "Kalinat dimcksud adalch perkataan
Hud-hud, hingga perkataan-Nya:   j±£if   "...);any bes¢r." hi adalah

juga  pendapat  Ibnu  Zaid  dan  Ibnu  Ishak.  Keduanya  menyan8kal,
bahwa bangsa bunmg tidak temasuk yang diajak berbicara oleh AI

Qur`an,   lalu  bagaimana  mun9kin  mereka  berbicara  pembicaraan
syariat?.   (dengan   demikian)   Ada  kemungkinan,   kalimat   tersebut
adalah     perkataan     Sulaiman     AS     sehabis     setelch     Hud-hud
memberitahukannya  tentang   keberadaan   sebuah  kaum.   Ada   pula
kemungkinan  bahwa  kalimat  tersebut  adalali perkataan  Allah  SWT
berupa san9kalan antara dua kalimat, dan pendapat ini agaknya kuat

924 Bait ini bagian dari qasidah Dzu Ar-Rummah di dalam Dz.I.wcz77-nya hal.206,

can terda:pat di AI Kamil 84, dan Ash-Shihhah, secta Al-Lisan (enhi.. yaa), dan I'rab
I"98¥€;:"AikI?ts:aihqz¥#£.(3/206).

926 L3h. A| Muharrar AI Wdyiz (12/206).



setelch direnungkan. Bacaan dengan fczs}Jd#d  fi  memberikan makna

bahwa perkataan milik burung Hud-hud,  dan gz.ra `a!A  dengan fa#/Ir
menolak  itu.   Bacaan  fa*7},I/ mengandung  makna  perintah  untuk

bersujud kapada Allah SWT sesuai dengan perkara yang telah kami
bahas di atas.

Az-Zanakhsyari berkata,  "Jika Anda berkata,  'Apckah  sujud
tilawah itu wajib pada kedua qz.ra! `czfo ini atau pada salch satunya?'.

Mcka  saya  jawab,  'Wajib  pada  keduanya,  sebab,  ayat-ayat
tempat   sujud   tilawah   dilakukan   apckah   dilakukan   berdasarkan

perintch, atau pujian bagi yang melakukannya, atau celaan bagi yang
meninggalkannya.  Salah satu dari kedua gz.rcz `aA  sujud di  atas berisi

perintch  untck bersujud  dan berisi  celaan  bagi  yang  meninggalkan
sujud'."

Menurut  saya  (AI  Qurthubi),  "AIlah  SWT  mengabarkan
tentang keadaan orang-orang kafir yang enggan bersujud sebagainana

pada   surch   AI   Insyiqaaq,   dan   Nabi    SAW   bersujud   di   sana
sebagaimana jelas  disebutkan di dalan AI Bulchari  dan kitab hadits
laiinya dan demikian pula di dalan surah An-Naml." Wra//aAw j4 '/am.

Az-Zanakhsyari927  berkata,  "Apa  yang  dikatakan  Az-Zujaj

tg::¥a;ya;';i:z%y:]ds±u:a:i:ta:i:adpid:9£::;adfra`£peiIr.£;a,t]L¥.Pdedf:

';:}S\    `...yang mengelunrkan apa yang texpendan.'  AI  Khab'u as-

Sczmaa ',  apa yang  texpendam di  langit  adalah titik hujannya dan 4/
Kfoab 'w cz/ j4rdfoz., apa yang texpendam di bumi adalah barang tambang

dan tetumbuhanya. »92 8

927Lih.j4/Kas}+ryaa/(3/140).
928 Lib. Ma 'a#z. £4J 0%r `a%, karya An-Nchas (5/127), dan Fa!}fo i4/ gadz.r (4/189).



Qatadah    berkata,    "A/    Kfaab'w    adalah    apa    yang    tidak
tampak."929 An-Nuhas93° berkata, "Penafsiran ini lebih kuat, yakni apa

yang tidak tampak di langit dan di bumi. Indikasinya adalal firman-
Nyal, '®±}±3 I:i 'bif e Yi "Apa yang kamu sembunyikan dan apa yang
hamc4  »)/aJczAzz». "  Ikrimah,  Malik  dan  Ibnu  Dinar  membacanya:  ,4/

Kfoczba   dengan  ba` /a/fec!A   dan  tanpa  faclmzaA.   AI  Mchdi  berkata,
"rcAfo¢z/-nya berdasarkan  qiyas."  AI  Mahdi  menyebutkan  ada yang

membuang foamz¢fo-nya pada saat wclgcz/"

An-Nuhas93'    juga    berkata,    "Abu    Hatim    meriwayatkan

bahwasanya  Ikrimah  membacanya  demikian,  '4/-£adzz.I.  y«kfa7.z/.zt  cz/

khabaa`,932den:ganatifseidmalifmahmuue.''

Abu Hatim menyangka hal yang demikian itu tidak dibenarkan
dalani  bahasa  Arab.  Abu  Hatim  beralasan  bahwa jika  feomzafa-nya

diringankan  maka  harakatnya  akan  masuk  ke  ba`  dan  terbaca  ,4/
Kfoaba, as-samawaafz. wcz a/ ardAz'. Jika AamzaA-nya dipindahkan dan

berkata '4/ Ktiadya' dengan ba ` swfu# dan setelahnya );a `.

An-Nuhas933 juga berkata, "Saya mendengar Ali bin Sulaiman

berkata:  Saya mendengar Muhammad bin Yazid berkata: Abu Hatim
masih  di  bawah  sahabat-sahabatnya dalam  ilmu nahwu  dan bahkan
masih jauh, hanya saja ketika Abu Hatim keluar dari negerinya tidak
ada yang lebih pcham ilmu nalwu darinya."

Sibawaih  meriwayatkan   dari   sejumlah  orang   Arab  bahwa
riamzaA  berganti  cz/I/ manakala  sebelumnya  seffaz77  dan  AamzoA-nya

92;9  Ibid.

9:: Ma'wi AI Qprr`an, Ibid.
9_3_`_ Lib. |'rab AI Qur`an (31207).
932   gz.ra`aA   ini   disebutlcan  An-Nuhas   Jbid,   dan   Ibnu   Athiyah   di   dalam  i4/

Myfe_arrar AI Wdyiz (\21106).
933 LEA |'rab AI Qur`an (31207).



berharakat /¢}ftclfa, dan berganti wow manakala sebelumnya Swfam dan

faclmzafa-nya    berharckat    dfaclmmaft,    dan    berganti   )/cr`    manakala

sebelumnya swfu#  dan foamzcrfo-nya   berharakat kasrah.  Mcka, Anda

belka:fa,   hadzaa   al  watswu,   `Ofibtu  (saya,  tdrjub)   min   al   watsyi

(j}l)934  dan  r4 'az.fw   (saya  melihat)  a/watsaa.  Lafazh  ini  terbenthk
dari  lafazh  14;«tsz.`af )/adcfAef  (tangannya  remuk).  Demikian  pula:  a!/

Khabwu,   `Ofibtu   min   al   thabyi,   ra'aitu   al   khabaa.   Di:+almiJunL

demikian,  sebab, huruf Aamzafa itu bersifat frb¢/yaA (terbaca ringan)
dan karena itu digantikan dengan huruf-huruf tersebut.

Sibawaih juga meriwayatkan  dari  sejumlah  orang  dari  Bani
Tamim  dan  Bani  Asad  bahwa  mereka  berkata,  "Hadza  a/  *Aab'w

(lj+D, "  mereka  men-dAa7»maA-kan  yang  S«fu»  jika  AamzaA-nya
berharakat dAammaA, dan menetapkan AamzaA dan meng-kasrah-kan

yang  S"haw  jika  AamzaA-nya  berharalra:t  kasrch,   dan  menjadikan

/afti4A yang s#fu# jika AamzaA-nya bcharckat/aftiaA. Sibawaih juga
meriwayatkan bahwasanya mereka menjadikan kasrah yang seffaf» jika
AamzaA-nya dhammaA, hanya saja kaidah ini datang dari Bani Tamim.

Merek.aberkata,ar-radz.`z/(cfjj|i).935

Sibawaih   berkata   Bani    Tamim    tidak   menjadikan   dacz/
berharakat  dfaammclA,  sebab,  mereka  tidak  suka  harakat  dft4mmati

yang  sebelumnya  harakat  kasrah.  Selain  itu,  tidak  ada  kata-kata:

/`zt/eJ#.  Dan,  semua  pembicaraan  ini  masuk  dalan  bahasa  gz.ra`aA
yang dibaca oleh mayoritas ulana.

Pada qira`ah AlhdrINch, "Al-ladzii yukheiju al Jchabaa min as-

sczma!w¢c!Jz."  huruf mz.«  dan /z.  bisa  saling  bergantian  dipergunakan.

934 d.jl : Tangan yang rermk, I,I.sam .4/ 'Arab (entri: watsa)J¢).

935 gjjl: cr/  `j4w# pembantu, asA-Sfaa!afaz.a sahabat dan a#-IvaasAz.r penolong. £isaH

Al 'Arab (enwi.. rada`a).



Chag Alth berkata, la 'astakhrtyunna al  `ilma fiikum (sayal pasti alkan
keluarkan   ilmu  pada  dirimu)   maksudnya   adalah      mz.»ham   (dari

dirimu). Demikian yang dinyatakan AI Farra` .
'oS±± C4 'oif i 6  5:€;S   "...dan yang mengetahai apa yang

hamu  sembunyihan  dan  apa  yang  kamu  nyatakan."  Bacaarl `]m:I]m

dengan  };a`9j6  untuk   yang  tidak  berada   di   tempat   Gfaoz.a),   pada

keduanya. Bacaan ini (dengan )/a! `) memberi pemahanan bahwasanya

yang   berbicara   adalali   Hud-hud;   bahwa   Allah   SWT   memberi
keistimewaan      kapadanya      berupa      pengetchuan-Nya      dengan
mengesakan-Nya dan menyembah-Nya, dan sikap ingkamya terhadap

perilrfu kaurn Saba` yang menyembah matahari akibat bisikan syetan
dan  upaya  rayuan  syetan  kepada  mereka  dengan  anggapan  baik
terhadap    perbuatan    menyembch    selaln    Allah    tersebut,    yang
bertentangan dengan akal sehat.

AI Jchdari,  Isa bin Umar, Harsh dan AI RIsa`i membacanya

denikian:  6jS  dan 6|£}3 dengan fa ` unfuk orang kedua. Bacaan ini
memberikan makna bahwa yang berbicara adalah Allah SWT untuk
unmat Muhanmad SAW.  ?±±=]t ti;=ji i± 3  Y<\, fu'L~Y' 'Jii  "4//aA,
tiada  Tuhan  yang  disembah  keouali  Dia,  Tuhan  yang  mempunyai
'Arsy yang besar. "

Ibnu Muhaishin membacanya: cI/  `azfa].I.mw937 dengan ro/a ' si fat

bagi Allah.  Ulana nchwu lainnya membacanya dengan kasrch si fat
bagi a/  `4rs);.  Disebutkannya cI/  `47ry!.   di dalan firman-Nya, sebab,
`Arsy  adalah  sebesar-besamya  makhluk  ciptaan-Nya  dan  selairmya

berada dalam naungannya dan genggamannya.

936   gz.ra`aA   ini  gz.ra`aA  yang  mz.fawad.raA   sebagaimana  disebutkan  di  dalam

rag8r.bgfr"a-#yfn¥].i5:±aishin ini disebutkan Abu Hayyan di dalam i" Bchr „

Mw4}.£4 (7/70), dan Asy-Syaukani di dalan Fa!f4 .4/ gadir (4/189).



Keempat belas.. F±:[][][\an A;rm SWT, 3±±=  "Akan hami lihat. "

Dari  lafazh  cz»-IvazA"  yang  bermakna  belpikir  dan  merenun9kan;
'dy,±Sti'be,=Z-F}f}'::j}`....apakanubenar,atouhahhamutermas:k,.

or¢#g-orfl#g   )/¢#g    be7-drsJa!,"    dalam    perkataanmu.    Dan,     ,=f
bemakna cz#fo,    kanu.  Berfirman:   €ji=3i  j£££ "4ha»  hamz. /I.AOJ,
czpcz  ha"gt  be#czr, "  dan tidak berkata,  Kami  akan  melihat urusanmu.

Sebab,    ketika    Hud-hud    berkata    dengan    nada    bangga    atas

pengetahuannya: .,A> ±± iJ' \;i =J2::i  "4fat fe/aft memgezafowz. seS#afw

ycz#g frcz7#„ be/c" me7cgefczfoz4z.#)/¢. " Sulaiman AS menjelaskan kepada
Hud-hud  dengan  kata-katanya:   "Ake#  hamz.  /I.¢czf,   apcz  *a!mw  be7®czr

atauhah  kanu  termasuk  orang-orang  yang  berdusta."  Ucapan  ini
cukup untuk menj awab perkataan Hud-hud.

jKCJJ."¢ beJ¢s: Tentang Firman Allah SWT,
'iAi,±Sn ``Apa harm benar atauhah karm termasuk

dr- # ii f j=,i
orang-orang yang

berdwsfcI."    Terdapat    dalil    bahwa    kewajiban    pemimpin    untck

menerima   alasan   yang   diberikan   rakyathya,    dan   membatalkan
hukunan  lahir  dikarenakan  adanya  udzur  batin  (yang  sebenamya).
Sebab,  Sulaiman  AS  tidak  menghulnm  Hud-hud  ketika  Hud-hud
menyatakan udzunya.

Adapun   kebenaran   kata-kata   Hud-bud   dengan   sendirinya
menjadi  udzur  (alasan),  sebab,  berita yang dibawa burung Hud-hud
melahirkan  sebuah  sikap  jihad.   Sulaiman  AS   suka  kepada  jihad
menegakkan agama Allah SWT. Dalam ,4sA-S7Zafez.fe disebutkan,

~+E?a, '|}9i ar,; jii ir &, ir ;hao, £'! ¢+i 4L|i *'

1J, irJi3



"Tidak ada  seorang pun yang udzunya  dicintai  oleh Allah

SWT selain sebab udeurnya tersebut Allah SWT menurndan
Kitab-Nyadanmengutusutusan_Nya.''938

Umar RA menerima udzur yang dikemukalkan An-Nu`man bin
Adi dan tidak mencelanya. Akan tetapi, hendaknya seorang pemimpin
menguji rakyatnya dimaksud terlebih dahulu jika itu berkaitan dengan
hukum  syariat,  sebagaimana  yang  dilakukan  Sulaiman  AS.  Ketika
Hud-hudberkata,j;:Cij;Sj±=di,ii,jSi:=±::<®<j:1ij;g'j!
=JiS   "Sesungguhnya    aha   menjumpai    seorang   wanita   yang
meneriutah   mereka,   dan   dia   dia[mgerahi   segala   sesuatu   serta
me"p«n)iaz.  sz.ngg¢sana )iang  besar,"  tidak  membuat  Sulaiman  AS
tamak    dan   berhasrat   ingin   menambah    luas   kerajaannya   jika
ditawarkan  kepadanya  hingga  Hud-bud  berkata,    l#jb   ¢J;i

SA ®g)'> cf q;±J±;S3=:i..Aku mendapati Dia dan kaunnya menyenbah
mafaAar7., se/az.» 4//aA."  Berita ini membuat Sulaiman AS march dan

meminta agar Hud-bud menyempumakan dengan sempuma apa yang
dilihatnya,  sehingga  Sulainan  AS  mengetahui  dengan  pasti  sebab
kehilangan Hud-hud.

Maka, Sulaiman AS berkata,  a>jst.i 6t,  £f ii €£iff jfi=.
"Akan  kami  lihat,  apa ka:mu  benar  ataukah  kamu  termasuk  orang-

orang yang berdusta. "

Semisal dengan ini apa yang diriwayatkan di dalan kitab 4sA-
S%afez.fa   dari   Miswar  bin  Makhzamch.   Riwayat   tersebut  berkisah

tentang  Umar  RA  yang  meminta  pendapat  orang-orang  ketika  itu
tentangwanitayangmenggugurkanjaninnya.

938 |m.  A| Bukhari di dalarri Af-r¢wfeg.d,  bad..  no. 20, Im.  Imam Muslim,  dalam

pembaliasan tentang taubat, hadits no.  35, in. Imam Ahmad di dalam A/ "ws"ad
(4/248).



AI    Mughirah   bin    Syu`bah   berkata,    "Saya    mengetahui

Rasulullah SAW memberi kaputusan hukum dalan perkara ini dengan
membebaskan seorang budak laki-1ahi atau budak wanita." Umar RA
berkata, "Hadapkan kapadaku saksi perkataanmu ini." Muhammad bin
Maslanah kemudian datang  sebagai  saksi." Di  dalam riwayat yang
lain,   Umar   RA   berkata,   "Jangan   pergi   dahulu   sebelum   kanu
mendatangkan   penguat   pemyataanmu."    Saya   keluar   dan   saya
mendapatkan  Muhammad  bin  Maslanah,  lalu  saya  membawanya
kepada  Umar  RA  dan  dia  bersaksi  atas  pemyataarmku."  Peristiwa
semisal dari hadits Abu Musa RA dalani masalah meminta izin masuk
ke runali orang lain.

iKee„¢mbe/¢s:FirmanAllahswT,;£'ti3'grJt£Tjs>t.£S{
"Pergilah  dengan   (menbowa)   suratku  ihi,   laha  jatuhkan  kepada

mereha. "   Az-Zujaj939   berkata,   "Ada   lima   gz.ra`ati:    (1)  /tz`ai/gl.fez.

I./a}/Az.in,  dengan menetapkan };a! ` pada lafazh.  (2) Dengan menchapus

);a`  dan  menetapkan  harakat  kasrah  yang menunjukkan  keberadaan
ya` , f a`alqihi ilaihim. (3) De;ngan ha` dhammah dan "ouctarfean won
sebagai  asalnya, /c `a/gz.A%  w  z./az.Az.in.  (4)  Dengan  meniadakan  wazf

drL    me:rlerfurfearL    dhammah,    fa`alqihu     ilalhim.     (5)    Ha"zch
"e:rhoacanya, dengar+ ha` sukun, f a`alqih ilaihim.

An-Nulias94°   berkata,   "Menurut   ulama   ahli   naliwu   (lima

gzto `aA) ini tidak dibenarkan, kecuali, berdasarkan tipu muslihat yang

jauh; yakni dengan menentukan wage/ Dan, saya mendengar Ali bin
Sulaiman  berkata,   'Jangan   melihat   alasan   ini.   Kalau   dibolehkan
menyambung sedan8kan dia berniat wage/ maka,  sudan pasti boleh

pula menghapus i`rab pada sejumlah isz.in.

939 Lib. /'rab A/ g#r `a#, karya An-Nuhas (3/208).
9cO  lbid.



Dan,;gL'kepadrmereha,'denganbentuklafazhurfuksemua
dan tidck berkata, 'z.haz.Aaa', sebab Hud-hud berkata,   \{{Jb  ¢J;i

g;i)±'®L)'3±:i.`Akumendapatidiadankaunnyamenyembahmatahari.'
Maka,  seakan  Sulaiman  AS  berkata,  'Jatuhkan  suratku  ini  kapada
orang-orang  yang  agananya  demikian,'  sebagai  bentuk  kepedulian
terhadap agana dan kesibukan diri dengan selain unisan agana. 0leh
sebab itu AI Qur` an menyusun percakapan dengan lafazh plural."

Diriwayatkan  pada  kisch  ayat  ini  bchwa  akhinya  Hud-hud
sampai dan mendapatkan bagian dapan dari kerajaan itu yang tertutup
dinding.  Hud-hud  terbang  naik  menu].u  ventilasi  yang  dibuat  oleh
Balqis.   Ventilasi   itu  sendiri   dibuat  dengan  maksud   agar  cchaya

matahari  masuk  saat  terbit,  dan  pada  saat  demikian  itulah  mereka
menyembah matahari.  Melalui  ventilasi  itu burung Hud-hud masck
menerobos    dan    menjatuhkan    surat   ke    dekat   Balqis   -yang
diriwayatkar+  saat  itu   sedang  tidur.   Ketika  Balqis  bangun  dia
mendapati   surat   di   sisinya,   seketika   Balqis   menjadi   takut.   Dia
menyangka  seseorang telah masuk ke dalan pembaringannya.  Ratu
Balqis bangkit dan memahami  apa yang teljadi,  lalu dia melihat ke
arah  ventilasi  men8harapkan  mendapatkan  jawaban  dari  matahari.
Ratu Balqis melihat burung Hud-hud dan kini dia pun pcham.

Wahab dan Ibnu Zaid berkata, "Ventilasi istana Balqis dibuat

menghadap  arch terbitnya matahari.  Apabila matahari terbit,  saat itu
Balqis  menyembahnya.  Dan,  hari  tersebut  Hud-bud  menutupi  alur
sinar matahari dengan kedua sayapnya.  Sinar matchari akhimya naik
meninggi dan dia tidak mengetahui kalau matahari sudan menerbitkan
sinamya.  Manakala  cahaya  matahari  (yang  masuk)  mulai  melemch,
ratu Balqis ban8kit melihat dan saat demikian Hud-hud melemparkan
surat itu kepadanya. Ketika ratu Balqis melihat setempel yang tertera

pada  surat,  dia  terkejut  dan  takut.  Sebab,  pada  setempel  tersebut



tertera    nana    kerajaan    Sulaiman    AS.    Kemudian    ratu    Balqis
membacanya, dan setelah itu mengumpulkan para pembesar kaumnya
dan  berbicara  kapada  mereka."  Mengenai  hal  ini  akan  dijelaskan
nanti.

Muqatil  berkata, "Hud-hud membawa surat dengan paruhnya,
lalu  terbang  hingga berhenti  di  atas  kepala  seorang  wanita  yang  di
sekitarnya  para  bala  tentaranya.   Dalan  sejenak  burung  Hud-hud
mengepakkan sayapnya dan orang-orang melihat kapadanya.  Sekejap

kemudian ratu Balqis mengangkat kapalanya ke atas dan saat itu Hud-
hud menjatuhkan surat yang dibawanya ke atas pan8kuan Balqis."

jHcfwjwft  beJ¢s:  Di  dalam  ayat  ini  terdapat  dalil  kewajiban

mengirim surat kepada orang-orang musyrik guna mengajak mereka
kapada Islam. Rasulullah SAW telah mengirim surat ajakan memeluk
Islam  kapada  raja  Kisra  dan  Qaisar  serta  kapada  setiap  penguasa,
sebagaimana  yang  telah  diteran8kan  sebelumnya  pada  surah  Aali
'Iuraan.941

JKedefap¢» be/" Fiman Allah SWT, ;S:i fj 'f "Hem"dz.a#
be7pa/I.Hgfafa  d¢rz.  mereha. "  Sulaiman  AS  memerintahkan  Hud-bud

agar  sedikit  menjauh  dari  mereka  sebatas  kesopanan  yang  berlaku
terhadap  raja.   Dengan  arti:   Beradalah  di  dekatnya  hingga  kamu
mengetahui apa yang hendak dilakukannya. Perkataannya:    \SC Jl:`6
'bS;i.   "Lalu perhatikanlch  apa yang  mere.ka,.P,icTakan."  Seeara

makna  berada  di  dapan  dari  perkataan:  ;S:i  :i  'f  ,  akan  tetapi,
indikasi  urutan  percakapan  mengandung  makna  ganblang.  Yakni:
Jatuhkan   surat,   1alu   menjauhlah,   dan   dalam   rentang   waktu   itu

perhatikanlch yaitu tunggulah.

94` Lib. Tafsir ayat 64 dari surah Aali `Imran.



Ada yang mengatakan bahwa maka carilah tchu, sebagaimana

perkataarmya:  ?\'h: £;£ C :j:ii ;I;; ;j;.   "Pada frarl. ma#us!.a meJ!.fraf
apa yang telch diperbuat oleh kedua tangannya."Ou2 ¥iihoi:. Carl tal",

jawaban apa yang akan diberikannya.

Ada yang mengatakan, yang dimaksud   6ji5±3{ \SC j£`6 "£aJw

perhatikanlah apa yang mereha bicarakan, " alda.]ch pe:rrn:usvow aralELan
di antara mereka.

Firman Allah:

9+;,'ji;ffic*,'£\2©grggg!ai;i~G!iflff¢.'h'.a'6
©ar®3rB'Sij:€i©#if£S{Si

"Balqisberkata,'Halpembesar-pembesar,sesungguhrtyateLah

dyatuhkan kepadaku sebuch surat yang mul}a Sesunggilhnya surat
itu, dari Sulaiman dan sesunggwhnya (isi)nya: Dengan menyebut
nana AIlah yang Maha Pemurah lagi Maha Per[yayang. Bahwa

janganlah ko[mu sekalinn berlaku sombong terhadapku dan
datanglah kepadaku sebagal orang-orang yar.g berserah diri'."

(Qs. An-Nam] [27]: 29-31)

Dalan tiga ayat ini dibahas enan masalah:

Perrqm" Fiman Allah SWT,  iji:Li €.'ti`.i)`6 "Ba/gz.s berhaf4
'ffcH. pembesar-pembesar'. "  Di  dalam  kalimat  terdapat  lafazh  yang

dihapus,   dengan  demikian  maknanya:   maha  Hwd-fe#d  pergr.   d¢#
menjatthhan surat kapada mereka, dan Hud-had mendengar Balqis

942 Qs. [in.Naba' [78]: 40.



berhafa,   ij£LIf  €.'b'p  'jJa]. penbesar-pembe§ar'. "  Kemudian,  Balqis
menilai  surat  tersebut  dengan  surat yang mulia;  apckah  disebabkan
surat   itu   datang   dari   seorang   yang   besar   dan   agung   dalan

pandangannya     dan     pandangan     rakyatnya     sehingga     mereka
memuliakan surat tersebut sebagai bentuk pemuliaan kapada Sulaiman
AS ndan ini pendapat lbnu Zaid; atau Balqis mengisyaratkan bahwa
surat  itu  berstempel,   yang  bermalma  kemuliaan  sebuah  surat  itu
karena stempelnya. Perihal ihi diriwayatkan dari Rasulullah SAW.

Ada  yang  mengatakan  bahwa  sebab  surat  tersebut  dimulai
dengan:  €|t  i:i:jt  4i  .±p;  (dengan Nama Allah  yang  Maha
pengasih lagi Maha Penyayang) Dalan hal ini Rasulullah SAW telch
bersabda,

ijii#,+},riiJ,i,+;,+i,+;1firir
"Sctiap  perhataan  yang  tidck  dinulal  di  dalamnya  dengan

ucapan Bismillahirrahmaninahiim, maka perkataan tersebut
Cacat...Ou3

943  Hadits  ini  diriwayatkan  dengan  riwayat  yang  beragan  dan  makna  yang

berdekatan, disebutkan IInan As-Suyuthi di dalam ,4/ Jamr A/ Kabz.r (3/206) dengan
leddsi }nzrd±ts..  "Setic[p  perkara  yang  bermakna  yang  tidak  dinuldi  di  dalamnya_
dengan  ucapan  Bismillahirrahmaninahim,  maka  tidak sempuna  (aqtha`),_"  dTi.
riwayat  Ar-Rchawi  di  dalam  A/  .4rda `z.»  dari  Abu  Hurairah.  Imam  As-Suyuthi
menyebutkannya  di  dalan j4J /aml.' ,4s4-Sfeagl.r  dengan  no.  6284  dan  menilainya
dhtiif,     derlgan    tote..     "Setiap     perhataan     yang     tidck     dimulai     dengan
Bismillahirrahmanirrahim,  maha cacat (dydzam)." HR. tom Ma.jth dan An-Nalsali
dan  AI  Askari  di  dalam .4/  .4mtsaa!/  dari  Abu  Hurairah.  Imam  As-Suyuthi juga
menyebutkannya di dalam ,4/ /amz.' ,4sfe-Sfaagr.r hadits no. 6337 dengan riwayat Abu
Daud dari Abu Hurairah dan menilainya sAaAz.A.

AI  Manawi  berkata,  "Diriwayatkan  oleh  Abu  Daud  di  dalam Sw#a#-nya,  bab:
Adab,  dari Abu Hurairah.  Juga oleh An-Nasa`i di dalam Amalan Sehari Semalam.
Ibnu Majali dalan pembahasan tentang Nikah. Abu Uwanah, Ad-Daraquthni, Ibnu
Majah,  AI  Bainaqi  dan ulama  hadits  lairmya.  Ibnu Hajar berkata,  "Ulama  hadits
berselisih  pendapat  tentang  rna?Jii `-nya  hadits  ini  dan  mwrsa/-nya.  Ad-Daraquthni
menguatkan m#rsoJ-nya hadits ini. Lih. Ha"givg AJ /amz" AJ Kabz+ (3/203).



Ada  yang  mengatakan  bahwa  sebab  surat  tersebut  dimulai

dengan nana Sulaiman AS, dan tidak ada yang melakukan demikian
kecuali  seorang yang besar dan mulia.  Di  dalan hadits  Ibnu Umar
baliwasanya  dia  mengirim  surat  kepada  Abdul  Malik  bin  Marwan
dengan maksud membaiatnya:  Dari Abdullah teruntuk Abdul Malik
bin Marwan 4mz.rw/mwA7%z.#z.i.#,  sesungguhnya saya berikrar kepadanu

untck  mendengar  dan  taat,  sesuai  dengan  kemanpuanku,  Sungguh
kaumku telch berikrar demikian kapadamu.

Ada yang mengatakan bahwa balqis menduga surat itu turn
dari langit, yang dibawa seekor burung. Ada yang mengatakan bahwa

i;r artinya Aasa», yang bagus, sebagaimana fiman-Nya, ±±r ¢6';`g'•'`Kedudukan   yang   mulia,"944   yalmi   rna,3lis   yaus  ba.gals   (maiflisun

hasanunD.

Ada  yang  mengatakan  bahwa  balqis  menilainya  demikian,

sebab  tulisannya  bemada  lembut  berisi  nasihat  dan  ajckan  kapada

penyembchan Allah SWT, tanpa diiringi dengan celaan dan cercaan
atau    kalimat    yang    membuat    hati    marah    lagi    menjatuhkan,
sebagaimana  kebiasaan  para  Rasul  dalan  upaya  mengajck  kapada
Allah  SWT.  Coba perhatikan  firman  AIlah  SWT  kepada Nabi-Nya
SAW, L::=ijl ,aJ±j:]'5  331`| ¢'u' e± j± '±i  "Ser«/CZA /7»a»wsz.a/
kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan

#:::AAasAdm=rifra"mdne"A85.:C£.y#i£.':#f=.=>alqui~±¥a.¥#;
berbicaralch kanu berdun kepadanya dengan hata-kata yang lemah
lembut,  mudah-mudahan  ia  ingat  atau  takut."946  SerrNIa jowatoan di

atas bagus adanya tetapi jawaban ini lebih bagus. Diriwayatkan bahwa

944 Qs. Asy-Syu'ara` [26]: 58.

::8::#=¥[!8]::;:.5.



tidak     seorang     pun     sebelum     Sulaiman     AS     yang     menulis
Bismilllahirrahmanirrahiim. D± dalarn qira`ah Ahdrl]ch, "wa innahu

mz.»S%/az.maa#a"dengantambahanwa[#.947

ffcdwa:  Menilai  sebuali  surat dengan  sebutan "mulia"  adalah

sebuah apresiasi yang tinggi. Coba perhatikan Fiman Allah SWT,  ,'AJ?i
»F£ 'Ir'.±: Sesungguhnya AI Qur`an ini adalah bacaan yang sarga:

met/I.a!."948  0rang-orang  kini  menilai  sebuah  surat  dengan  "penting",
"berkesan" dan "yang diterima". Jika untuk seorang raja maka ditulis:

•4/    `4zz.I.z   tanpa  menyebut   a/  fror].I.in   (yang   mulia),   karena   lalai.

Penyebutan   dengan   a/   harz.I.in   (yang   mulia)   adalah   sebaik-baik

penilaian. Penilaian dengan i4/  `4zz.I.z telch diberikan kapada AI Qur`an
dalamfirman-Nya,;,Y'J'±.£:i;L3tr-{3±]t.¥f©3±±;;¢±gz,'¢
.±jL "Dan  Sesungguhnya AI  Qur`an  itu  adalah  kitab yang mulia.
Tidak  datang  kepada[nya   (AI  Qpr`an)   kebatilan  baik  dari  dapan
ma%p%n dar!. 6eJa[fa#gnya. ''949 Ini adalch kemuliaan AI Qur`an, tidak

seorang pun yang boleh menyanjung dirinya dengan lafazh AI Aziz.
Berhati-hatilah    dalam    tulisan    kalian,    gantilah    dengan    kalimat
sanjungan yang lain,  demi menjaga hck milik dan menjaga ananah
keagamaan.   Demikian  yang  dikatakan  Qadhi  Abu  Bakar  bin  AI
Jirabi.950

jrc#.g¢:   Kebiasaan   ulama   dahulu   dalan   menulis,   mereka
memulai   dengan   perkataan:   Dari   Fulan   untuk   Fulan.    Tentang
kenyataan itu diriwayatkan dalam banyck atsar.

947 gz.ra `aA ini disebutkan Ibnu Athiyal di dalam .4/ "wfaarror AJ Wrajj2 (12/108),

da±+_A;haTh:yyandida:lamAIBahrAIMuhith(7n2).
948 Qs. A| Waaqi'ah [56]: 77.

;::3=.FAu;%#]##:`;„]'(;/21.46o).



Ar-Rabi`  meriwayatkan  dari  Anas,  dia  berkata,  `Tidck  ada

yang  lebih  dimuliakan para Schabat  selain Rasulullah  SAW,  dalan
pada  itu  para  sahabat  setiap  kali  menulis  surat  kapada  Rasulullch
SAW  mereka  memulainya  dengan  nana  mereka  sendiri  terlebih
dahu|u.»951

Ibnu  Sirin  berkata,  "Rasulullah  SAW  bersabda:   Penduduk

Parsi   I.ika   menulis   surat   mereka   memulai   isi   suratnya   dengan
menyebut  nana  pembesar  mereka,   ¢angan  demikian)  hendalmya
seseorang memulai dengan namanya sendiri."

Abu Al-Laits berkata di dalam kitabnya j4J Bt{sfa#: Dibolehkan

menulis  surat  memulainya  dengan nana  orang  yang  dituju.  Sebab,
ummat    telah     sepakat    untuk    berbuat    demikian    berdasarkan
kemashlahatan   yang   mereka   ketchui,   atau   yang   demikian   itu
menchapus   hukum   yang   lama   (memulai   dengan   nana   sendiri).
Perkara yang terbaik pada zaman kita kini adalah memulainya dengan
nalna  yang  dituju  terlebih  dahulu,  kemudian  nana  dirinya  (yang
menulis).  Sebab  memulal  dengan  nana  sendiri  cenderung  kepada
sikap meremehkan orang yang dituju dan terkesan menyombongkan
diri. Kecuali jika menulisnya ditujukan kapada budak schayanya, atau
anak-anaknya.

Jrcempaf: Jika seseorang menerima surat dengan ucapan salan
maka  wajib  baginya  menjawabnya.   Sebab,   surat  dari  yang  tidak
berada di tempat sama dengan ucapan salam dari seorang yang berada
di tempat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA bchwa dia belpandangan
wajibnya  menjawab  surat  sebagaimana  wajibnya  men].awab  salan.
Wallahu A'lam.

95J Atsar dari Anas disebutkan Abu Hayyan di dalam j4/ BaAr .4/ A4lwJHtfo (7/72).



Jrc/I.in" Ulama sapakat atas lazimnya menulis  ji:9{ 4rf .=?;

#ry    pada setiap pembukaan kitab  dan surat dan mengakhirinya
dengan  stempel.  Sebab,  yang  demikian jauh  dari  sikap  meragukan,

dan  demikianlch  ketetapan  resminya.   Sependapat  dengan  ini,  ada
riwayat atsar dari Umar RA bahwa dia berkata, "Surat apa saja yang
tidak distempel mcka kitab tersebut tertutup (tidak j elas)."

Di dalam sebuch hadits dijelaskan, "Ke"#/z.a# sebw¢A Swraf I.fw

Padasternpe|nya.ii952

Sejunlah ulama ahli adab saperti, Ibnu AI Muqaffa`  berkata,
"Siapa yang menulis surat kapada saudaranya dan dia tidck memberi

stempel  pada bahagian  akhir  suratnya,  maka  dia telalh  meremehkan

saudaranya tersebut. Sebab, stempel adalah akhir dari surat."

Anas  RA  berkata,  "Ketika  Nabi  SAW  bemcksud  menulis
surat kepada orang-orang non Arab, seseorang berkata kepada beliau,
'Mereka tidak menerima surat yang tidak berstempel.' Maka, dibuatlah

stempel Nabi  SAW yang pada mata cincinnya tertulis  "    &1  .Y!  fl'!  'Y
&1  ]*3  lil;"  (Tidak  ada tuhan  selain  Allah,  Muhammad Utusan
Allah) dan saya melihat jelas kilau sinamya (a/ waG!.isfr)953 dan wama

Putihnya di telapak tangarmya.»954

952 Hadits dengan teks: "Karama¢A a/ fu.toad A*atwwAw, " (kemuliaan sebuah surat

terdapat pada  setempelnya).  Disebutkan As-Suyuthi  di  dalam AJ Jam!.' j4sA-Shagr.r
(2/95).  Irrmm As-Suyuthi menilainya dha`if dari riwayat Ath-Thabrani di dalan ,4J
Jami.' AJ Ka!bl.r dari Ibnu Abbas RA.

953  A|  Wabiish..  al  Bariiq,  yang bet:kiLan.  dan  Wabasha  asy-syai'  -  yabisha_ -

wadsAaa! dan w¢bz.i.sAaa,  wa!dsAafa bemalma baraga dan /ama `a yakni bersinar dan
berkilat. Lib. £z.saH j4J 'Arab, pada (entri:  7yabaFfea).

954 RIwayat yang tetap bahwa pada cincin stenxpel Rasulullah SAW temkir: " I-i

&1 Jj-j".  Tetapnya itu terdapat di dalam AI Bukhari, pada pembahasan tentang

Jihad, bab:  101.  Imam Muslim,  dalam pembahasan tentang Pakaian , hadits no. 56.
57. Abu Daud pada awal pembaliasan tentang stempel. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah,



iKce»am:FimanAllahSWT,j=±;SfSi.e+>.'js;i;±±C*£L

±y^  L ..Sesungguhnya surat itu,  darn  Sulainan dan  sesungguhaya
(isi)nya,  'Dengan  menyebut  nama  Allah  yang  Maha  Pemurah  lagi
Mc[Aa Penycz);o»g'. " ,'jjj Keduanya dengan kasral a/% yakni: z.#„a ¢/
Acz/¢czm  (sesungguhnya kalimatnya);  atau:  I.»«a m«bfczdcz `a a/ ha/aczm,

sesungguhnyapermulaankalimatnyaa)erfuliskan);i;:jt4i,±.

AI    Farra`    membolehkan955:    a!#7zczAcf    mz.7.    Szf/az.7»czcz»a    w

¢7®#a!faw,   dengan  /¢/fecz#   keduanya   dalam   kedudukan   7.a/cI '   bada/

®engganti)  dari  cz/  fr.fa!b  yakhi  surat.  Dengan  makna:  zf/gz);a  z./a)rycz
cz##afew  mz.#  Sw/az.m¢a#¢,  dijatuhkan kepada  saya (sebuah  surat)  dan

bahwasanya  ia  (surat  tersebut)  dari  Sulainan.  Boleh  pula  dibaca
dalam  kedudukan  »czsAab  dengan  cara  menchapus  Azfrm//.err-nya,

yakni:  /z. `a#naAcf  mz.7z  Sz//az'maa»a  w  /I. `a»»aAef,  Seakan  ratu  Balqis
memberi  alasan  kemuliaan  surat  tersebut  dengan  kenyataan  surat
tersebut datang dari Nabi Sulaiman AS yang dimulai dengan ucapan
Bismillahirrahmaninahim.

AI   Asyhal)   AI   Uqaili   dan   Muharrmad   bin   As-Sumaiqa`
membacanya,  l}ii;€ qi Dengan gAaz.n.956 Diriwayatkan dari Wahab bin

Munabbih, dari gAa/oa - yagA/ef bemakna ketika seseorang berbuat
berlebihan  dan  sombong,  dan  makna  ini  kembali  kapnda  gz.rcz`aA

"ayoritas  ':±}S  bSfi "...dan  datanglah  kepadaha  sebagai  orang-
or¢»g }ng7zg berseraA dz.rz.," yang taat, tunduk dan beriman.

pada   pelhoahasan   tentang   Pakaian.    An-Nasa`i,    dalam   pembahasan   tentang
Perhiasan, HR. Ahmad di dalam ,4/ Mas#ad (3/198).

9_S_5_ Lib. Ma'ani AI Qur`an (21291).
956gz.ra`aJinidisebutkanlbnuAthiyahdidalam.4J"wAorrar,4JWr¢/.ie(12/108).



Firman AI]ah:

©,a,#6£fig±6;kccfji~j,jjsigr-{€.'b'.|'6
©&;%`5Cc±`6ee'!}`w.£',A.±urr2€Lifej3ifri#¢6
5al`3i~qff;#,iij==3rf„11ffefjfi£±:\{£jJ±.tifd'8

©€Jfi,-ch,,fb
``Dia (Balqis) berkata, ' Hal Para pembesar berilah aku

pertimbangan dalam urusanku (in{) aku tidak pernah memutuskch
sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(kuJ`.
Mereka menj¢wab, ' Kita adalah orangcorang yang memilik}

kekuatan dan Ouga) memiliki keberanian yang sangat (dalam

peperangan), dan keputusarl berada ditanganmu: Maka
pertimbangkanlah otpa yang akan kamu perinlahkan.` Dia berkata,
' Sesungguhnya roy a-rdya apabila memasuki suatu negeri, niscaya

mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang
mulia jadi hina, dan demikian pulalch yarlg akan mereka perbuat'."

(Qs. An-Nam] [27]: 32-34)

Di dalan ayat-ayat ini terdapat tiga masalah pembahasan:

Perfoma:FirmanAIlalSWT,c±i~j,e;;igrj-{€.'tsJa'6"Dz.a
(Balqis)  berkata,  'Hai  Para  pembesar  berilah  aha  pertinbangan
da/czm  wra4scz7!fu¢  /I.#z)'. "  Makna  a/  rna/a!`   adalah  orang-orang  yang

mulia dalan  sebuah kaum  dan pembahasan makna latali ini  telah

qibchas sebelumnya pada surah Al Baqarah.957

957 Lid. Tafsir ayat 246 dari surah AI Baqarah.



Ibnu Abbas RA berkata, "Ratu Balqis mempunyai 1000 orang

raja kecil (a/ gaz.0."958 Ada yang mengatakan bchwa 12.000 raja kecil

dan  setiap  raja  kecil  tersebut  memiliki  100.000  serdadu.959 ,4/  gal./

adalah raja di bawah raja agung.

Di  dalan  ayat  ini  kita  mendapati  bagaimana  ratu  Balqis

belperilaku   baik   kapada   rakyatnya,   itu   ditandai   dengan   sikap
musyawarahnya     dengan    meminta    pendapat    kaumnya    dalan
menghadapi masalah.  Bahkan Ratu Balqis mengatakan dengan tegas
menolak setiap kaputusan yang diberikan tanpa musyawarah, dengan
kata-katanya:  ,Qji;±S   8f  fi   a:±6  £+±  G  "...arfu  fl.daft pemafr
memutuskan    sesuatu   persoalan   sebelun   kanu   berada    dalan
rna/.e/z.squ), " terutama dalan masalah yang besar ini.

Maka,   para   pembesarnya   memberikan   pendapat   mereka
kepadanya  yang  bisa  menyenan8kan  hatinya,  yaitu  pemberitahuan
bahwa mereka mempunyal kekuatan pasukan yang besar. Akan tetapi,
tetap saja mereka menyerahkan kaputusannya kapada Balqis. Dan, apa

yang  dilakukan  Balqis  dengan  para  pembesamya  dan  sikap  para
pembesamya  sendiri  adalch  sebuah dialog  dan peristiwa  yang baik
sekali.

Qatadah berkata, "Diriwayatkan kepada kani bahwasanya ratu
Balqis mempunyai anggota dewan permusyawaratan yang beljumlah
313  orang lelaki, dan setiap mereka mempunyai penasehat sebanyck
10.000 orang.960

958 A/ gal./: pimpinan pasukan.
959 Pendapat-pendapat ini  dinyatakan milik Mujahid oleh Ibnu Athiyah di dalam

4/ MWAarrar -4/ Wa/.ie (12/109), dan AI Mawardi dalam kitab tafsimya (3/197). Dan,
Pegncoda8:;¢¥jaE:}¥bbuefa:£::bAtff;|dd¥]ja|anA"#foarr¢rzHwa/.I.z(12/108)j

danpendapatinijugajauhdaribenar.



iKed«a: Di dalam ayat ini terdapat dalil atas benamya perintch
untuk bemusyawarah. Allah SWT telch berfiman kapada Nabi-Nya
SA;IN.     f ul7;i;),pe  "Dan,  bermusyowarahlah  dengan  mereha
da/czm  zfrmsa»  z.fzf ."96L  Maksud  diperintahkan  bemusyawarali  adalch

bisa   untuk   meminta   bantuan   memberikan   pendapat   atau   untuk
sebentuk  penghormatan  kapada  para  bawahan.   Allah  SWT  telali
memuji  orang-orang  dimcksud  dengan  firman-Nya,  i:S C£E££  jiJ:fy'
"...sedang  urusan  mereka  (diputuskan)  dengan musyowarah  antara

mereha.»962

Perbuatan  bermusyawarali  telah  dilakukan  oleh  orang-oran9
sejak dahulu, terutana dalam paperangan. Kita perhatikan ratu Balqis,
wanitajahiliahpenyembahmatahariiniberkata,~j~e;:igr.1€.`t±a'6
tw'rf  S± 'jj} t5:I:,is ±^3-C Gjj} "Dia (Balqis) ;erkata, `Hal Para
pembesar berilch aku pertinbangan dalam urusanku (ini) aku tidak
pernah  memutuskan  sesuatu  persoalan  sebelum  kanu  berada  di
do/¢m rna/.e/I.sgivf)'. " Agar ratu Balqis dapat menguji keinginan mereka

dalam men8hadapi musuh mereka, dan mengetchui kemantapan hati
mereka  dalam  menghadapi   urusan  mereka  ini,   serta  mengetchui
ketaatan  para pembesamya  kepadanya,  dengan  asumsi jika mereka
tidak mengorbankan jiwa,  harta dan darch mereka kapadanya maka
tidak  ada  kekuatan  dalam  menghadapi  musuhnya.  Jika  semangat,
keteguhan  hati,  dan  periuangan  mereka  tidak  satu  maka  itu  telch
membantu musuh-musuh dalam mengalahkan mereka.

Jika ratu Balqis tidck mengrji apa yang ada di benak mereka,
dan mengetahui  kadar keteguhan hati  mereka,  maka  sulit bagi  ratu
Balqis  untuk mengetahui  apa urusan mereka.  Mun8kin bisa dengan
memaksckan kehendck pendapat  sendiri  dan  mereka  akan  taat,  dan

96` Qs. Aa|i `Irman [3]:  159.
962 Qs. Asy.Syuuraaa [42]: 38.



ketaatan tersebut masuk  dalam bagian urusan mereka.  Akan tetapi,
dengan  mengajck  mereka  bermusyawarah  dan  meminta  pendapat
mereka bisa membantunya memenuhi apa yang diinginkannya berupa
kekuatan senjata,  dan sokongan moril dari mereka.  Coba perhatikan
kepadajawabanmereka:,h.+£ulr*fj5jsLe'Bi:i"Kz.fcz¢d¢/afeor¢Hg-
orang yang memiliki kelouatan dan  Ouga)  memiliki keberanian yang

sangat (dalam peperangan). "

Ibnu  Abbas  RA berkata,  "Di  antara kekuatan  salah  seorang
dari mereka adalch jika salch seorang dari mereka mengayuh kudanya
dengan kedua kakinya yang membuat kudanya berlari sangat kencang
dan  ketika  itu  dia  menjapit  perut  kudanya  dengan  kedua  pahanya,
maka seketika itu laju kuda akan tertahan dan berhenti."

JKefl.g¢: Fiman Allah SWT,  6;8 6C cs£`6 gg'!J±`*ij   "...da#
keputusan  berada  ditanganmu:  Maha  pertinbangkanlch  apa  yang
ake# hamw perz.#tofeke#. " Mereka menyerahkan kaputusannya kapada

Balqis  walaupun  nyata  pada  mereka  kekuatan  bala  tentara  yang
mereka  miliki.  Ketika  Balqis  mendengar  pemyataan  mereka  yang
demikian,  dia menjelaskan kepada mereka apa yang biasa dilakckan
oleh  raja  dan pasukan yang menaklukkan  sebuah negeri.  Di  dalan
kalimat ini tersirat kekhawatiran seorang raja terhadap rakyatnya, dan
menunjulckan  kapada  prilaku  terpuji  Balqis  serta  pen8hormatannya
terhadap Sulaiman AS,  6j=i;'. al,`3rb  "Da# demz.fa.a# pw/a/aft );a!#g
cz*&"  mereha  perd#a!f. "  Ada  yang  mengatakan  bahwa  Kalimat  ini

baSan  dari perkataan ratu Balqis  sebagai  penekanan  atas  apa yang
dikehendckinya.963  Ibnu  Abbas  RA  berkata,  "Itu  adalah  perkataan

963 |ni perkataan Ibnu Syajarch sebagaimana tertulis di dalam Tafsir AI Mawardi

(3/198),dandemikianlahperkataanmayoritasulama.



Allah SWT  sebagai berita dan penjelasan kapada Muhammad SAW
dan ummatnya.w964

Wahab   berkata,   "Saat   Balqis   sedang   membacakan   surat
dimaksud kepada para pembesar kaumnya, dia tidck mengenal mama

Allah, dan dia berkata, 'Apa ini?' Sebagian di antara mereka berkata,
'Kami menduganya dia adalch jim Ifiit besar yang dikuasai oleh raja

ini  untuk  diperintah  sesuai  dengan  kehendaknya'.  Para  pembesar
Balqis   menolak   pendapat   ini.   Seseorang   laimya   berkata,   'Saya
menduga mereka itu tiga jin Ifiit'. Para pembesar Balqis pun menolak

pemyataan ini juga.

Kemudian,  seorang  pemuda  yang  mengerti  berkata,  'Wahai
ratu!  Sulaiman itu adalah seorang raja yang telah menerima sebuah
kerajaan yang sangat besar dari raja lanrit. Sulaiman selalu memulai

perkataannya dengan nana Tuhannya. Allah adalah nana raj.a langit.
Ar-Rahman Ar-Rahiim adalah gelamya."

Pada saat demikian itu Balqis berkata,  Gii ~j,t3¥i "J7¢z. P¢ra

pembesar  berilah  aku  pertim.bangan  dalan  urusanku  (wi)."  PartL
pembesamya  berkata,  #  ifj  :;i  "K#a  a!da/a!fe  or¢#g-or¢#g y¢#g
meml./I.fa.  frehaafczH,"  untuk  belperang;  ,A.+i  uty2€  fB?5    "...daH  a.#grI/

memz./i.fa. frebercl#z.a# yang sa#g¢f. " Kekuatan dalan peperangan dan

pede"qua][\::,  a)6±   ±no   .`...dan  keputusan  berada  di  tanganmu."
Mereka   mengembalikan   urusan   mereka   kepada   ratunya,   sebab,
mereka mengetahui berdasarkan pengalaman ide dan pendapat ratunya
serin8 benAI.,  '®SK  \<.id   G!±fK "Maap,_pe.rtixpb.a.ng.hapla,h.?.pa, ya_3g

czha» ham« perz.#faAha#. " Maka;  lrpl:3i i±j ij£: \:LjJ=3t iLa'6
•al`;i-q±i;#,i ``Dia berkata,  `` Sesungguhaya rota-raja apabila

964 A| Mawardi menyebutkannya dari Ibnu Abbas RA., Jbid, dan Ibnu Athiyah di

dalam A/ "wAarror 4/ Wra/I.I.z ( 12/109) dan dikuathan oleh Ath-Thabari.



memasuki   suatu   negeri,   niscaya  mereka   membinasakannya,   dan
mdyadikan   pendrdukrrya   yang   mulia   mdyadi    hina."   Yrfu:i,
mempermalukan  orang-orang  mulia  dan  penting  di  negeri  tersebut
agar urusan mereka menjadi mudah. Mcka, Allah SWT membenarkan

penyataAInyay,   6S=±  6»:,{:a "Dan  demikian  pulalah  yang  ahan
mereka perbuat. ' '

Ibnu AI Anbari berkata, "`al€3i  ~Qif ;j;,i sanpai di sini

waga/  sempuma,  kemudian  Allah   SWT  berfirman  membenarkan

perkataan Balqis;  6j=i;'. 6,}`:rs. Semisal dengan ayat ini terdapat di
# \i£ 6! 6ji;, £3 c,, '%-i j6dalan surah A| A'raaf965:±€3i S fe£- bi ij- "Perrnda-pemuha koum Fir'aun berkata,

`Sesungguhaya Musa ihi  adalah ahli sihir yang pc[ndal.  Bermcksud

hendak mengeluarhan  kamu dari negerimu.' Ka.\imat serxplurun, dan
kemudian Fir`aun berkata,  <#.¥ `:t£  "/Fz.r'a«n berhaJaJ,  'Maha
Apakch yang kanu anjurkanl' ."

Ibnu Syajarah berkata,  "Itu adalch perkataan Balqis.  Dengan
demikian waga/ pada kalimat;  €jir. a},`jrb yakni, dan demikianlch
yang akan dilakukan Sulaiman jika dia memasuki negeri kita.

Firman AIIah:

©6Lr¥fL±+>'€®i£CS~#1ri,r£'££ri±;j~5
"Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan

(membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan
dibav.7a kembali oleh utusan-utusan itu." (Qs. An-Nalnd T27|.. 39

965 Lib. Tafsir ayat 109 dari surah AI A`raaf.



Di dalani ayat ini terdapat enam masalch:

pt!#¢m"  Fiman  Allah  SWT,  ,i;:l}{+i     r£'|   frit±;    jif
"Sesunggu,haya  alou  akan  mengirim  utusan  kepada  mereha  dengan

/membczwa/  Aadz.aA. " Ini menunjukkan bagusnya cara pandang serta
manajememya  Balqis.  Yakni,  saya  akan  mengriji  lelaki  ini  dengan
memberinya hadiah berupa harta benda yang bemilai dan prilaku yang
langka   dalam   urusan   kerajaan;  jika   dia   seorang   raja   yang   gila
kemewahan dunia maka kita akan memperlakukannya sesual dengan
keinginannya tersebut. Jika dia scorang Nabi yang mencharuskan kita
mengikuti   agananya,   maka   sebuah   keharusan   bagi   kita   untuk
mengimaninya dan mengikuti agamanya.

A]chimya  ratu  Balqis   melaksanakan   riatnya   tersebut,   dia
mengirim sejumlah hadiah yang benilai besar dan beragam jenis yang
menyulitkan orang mengurainya kapeda nabi Sulainan AS.

Sa`id   bin   Jubair   berkata,   dari   Ibnu   Abbas   RA,   `Balqis
mengirim batu bata terbuat dari emas. Para duta utusan yang dikirim
ratu Balqis merasa takjub dan kecil melihat susunan batu bata yang
membentuk   dinding  dan   semuanya  terbuat  dari   emas."  Mujahid
berkata,   "Balqis  mengirim  200  pemuda  remaja  dan  200  pemudi

pelayan."



Diriwayatkan  dari  Ibnu  Abbas966:  12 bujang pelayan  dengan

perhiasan remaja putra dan 12 gadis pelayan dengan perhiasan remaja

putri.  Setiap  mereka memegang  pinggan  yang berisi  minyak  wangi
jenis misk dan ambar.  12 para cerdik pandai yang membawa batu bata
terbuat dari emas, dua pemata;  satunya tidak berlubang dan satunya
berlubang berbentuk busur,   sebuah gelas kosong, dan sebuah tongkat
warisan   raja-raja   Himyar.    Semua   hadich   tersebut   dibawa   oleh

sekelompok besar orang dari penduduknya.

Ada   yang   mengatakan   bahwa   duta   utusan   Balqis   hanya
seorang tetapi di belakangnya para pengikut dan pelayan yang banyak.
Ada yang mengatakan bahwa balqis mengirim  seorang yang paling
mulia dari penduduknya yang bemana AI Mundzir bin Amr sebagai
diplomat.  Dia  diiringi  oleh  sejumlah  pembesar  cerdik  pandai  lagi

pintar melobi. Hadiahnya sejumlah 100 pelayan remaja putra dan 100
pelayan remaja putri. Pakaian setiap mereka tidaklah sana.

Balqis berkata kapada para buj.ang utusannya tersebut,  "Jika
Sulaiman   berbicara   kepada   kalian,   maka  jawablch   kata-katanya
tersebut dengan bersuara seakan wanita." Kepada para pelayan remaja

putrinya  Balqis  berkata,   "Jawablah  kata-katanya  tersebut   dengan
bersuara keras layaknya laki-1aki."

Ada  yang  mengatakan  bahwa  Hud-hud  mendengar  semua

pembicaraan   tersebut    dan    dia   kembali    kepada    Sulaiman   AS

966   Yang    diinfomasikan   oleh   AI    Qur`an    adalah   bahwa   Balqislah   yang

mengirimkan hadiah kepada Sulaiman. Adapun pelhoahasan spesifikasi hadiah, hal
iri tidalc berlandaskan pada AI Qur`an den Sunrmh.  Tidak sedikit kitab-kitab tafsir
yang dipenuhi dengan pembahasan spesifikasi hadiah tersebut.  Yang benar bchwa
mayoritas  informasi  berkenaan  dengan  hadiah  itu  dianfoil  dari  sumber  Israiliyat
yang nota bene tidck benar. Andaikan penyebutan spesifikasi hadiah ini menfoerikan
nrfuaat, AI Qur` an pasti telali menyebutlcarmya. Maka sepantasnya kitab-kitab tafsir
terhindar  dari  mitos   dan  khurafat  semacam  ini,   yang   disisipkan  oleh  riwayat
lsrailayat s ehingga membeperburuk keadaan.



mengabarkan semua yang didengamya. Ada yang mengatakan bahwa
Allah SWT yang mengabari semua itu kapada Sulainan AS.

Kemudian   Allah   SWT   memerintahkan   nabi-Nya   tersebut
untuk membentangkan permadani sebagai alas jalan terbuat dari batu
bata  emas  dan  perak  dari  tempat  duduknya  hingga  sapanjang  9
farsakh.  Kemudian  Sulaiman  AS  berkata  kapada  para  asistermya,
"Hewan apa yang kalian anggap paling bagus dan cantik di bumi dan

di laut?" Mereka berkata, "Wchai Nabi Allah, kami mengetahui ada
hewan tubuhnya bertutul dengan wama bermacan-macam. Binatang
tersebut bersayap, berbulu di leher, dan bejambul."

Sulaiman  AS  pun  memerintahkan  para  punggawanya  agar
mencarinya.  Setelch  tiba,  Sulaiman  AS  memerintahkan  agar hewan
tersebut diikat pada sisi kanan dan kiri lokasi penjanuan serta tapat di
alas   lantai   terbuat   dari   batu  bata   emas   dan  perak   tersebut.   Di
hadapannya disediakan makanannya. Setelah itu Sulaiman AS berkata
kapada para jim, "Datanglch kalian kemari dengan anck-anak kalian."
Kemudian anak-anak jim tersebut didandani dan dihiasi dengan hiasan

paling indch layaknya pemuda, dan kemudian di tempatkan pada sisi
kanan dan kiri lokasi peljamuan.

Selanjutnya Sulaiman AS  duduk di kursinya di pendoponya.
Lalu, pada sisi kiri dan kanannya disusun 4000 ribu kursi  semuanya
terbuat dari emas.  Pada kursi-kursi itu para Nabi dan Ulana duduk.
Setelah itu,  Sulaiman AS  memerintahkan  sejumlali besar syetan, jim
dan  manusia  untuk  berbaris  memanjang  rapi  sepanjang  beberapa
farsakh  beserta binatang-binatang  buas,  hewan-hewan  liar,  raja-raja

hutan dan bangsa burung pada sisi kanan dan kirinya.

Ketika rombongan besar utusan ratu Balqis mendekati  lokasi

pgrjamuan  yang telch  dirancang  Sulaiman  AS  dan melihat  kerajaan



Sulaiman  AS,  lalu melihat hewan yang belum pemah mereka lihat
bagusnya berada di atas lantal terbuat dari batu bata emas dan perak
serta mengotori lantai tersebut, mereka takjub melihatnya dan merasa
diri mereka kecil. Seketika itu mereka membuang semua hadiah yang
ada di tangan mereka.

Pada  beberapa  riwayat  disebutkan:  Manakala  Sulaiman  AS

memerintahkan para pembantunya untuk melantai  lokasi  peljamuan
dengan  lantai  batu bata  emas  dan perak,  dia memerintahkan untuk
membiarkan kosong seluas lebar pemadani sebagai jalan untuk dilalui

para  duta  Balqis  tersebut.  Ketika para  duta  dari  kerajaan  Saba`  itu
melintas, mereka takut dicurigai mencuri batu bata emas dan perak itu
dan oleh sebab  itu mereka membuang batu bata emas yang mereka
bawa   seketika   itu   di   tempat   di   mana  mereka  berdiri.   Sejenak
kemudian  pandangan   mereka  tertuju  kapada   sekelompok   syetan;
mereka melihat sebuah pemandangan seram dan menakutkan.  Takut
menguasai  mereka  dengan  sehabis-habisnya.  Maka,  para  syetan  itu
berkata kapada mereka, "Melintaslch, j angan takut."

Mereka  pun  beljalan  melintasi  kelompok-kelompok  bangsa

jin, manusia, hewan, bangsa burung, hewan buas dan hewan-hewan
liar  hingga   akhimya  mereka   sanpai   di   hadapan   Sulaiman   AS.
Sulaiman  AS  memandang  kepada mereka  dengan  pandangan  yang
menyenangkan   dan   tersenyum.   Sebelumnya,   ratu   mereka   telch
bexpesan  kapada  mereka,  ``Jika  dia  memandang  kapadamu  dengan

pandangan marah, ketahuilah dia itu seorang raja; kanu jangan takut
dengan  pandangan  seperti  itu,  aku  di  belckangmu  membantu.  Jika
kamu mendapati seorang lelaki yang tersenyum lembut, ketchuilah dia
seorang  Nabi  yang  diutus.  Perhatikanlal  perkataannya  dan  berilch

jawaban.



Sebelumnya telch diterangkan bahwa scmua percckapan ratu
Balqis dengan para duta utusannya telah didengar oleh Hud-hud dan
telch   disampaikannya  kepada   Sulaiman   AS.   Adalch  ratu   Balqis
berkeyakinan  dengan  hadich  yang  dibawanya mampu  mengalahkan
Sulaiman AS. Hadich tersebut adalah sebuah permata sangat berharga

yang  tidak  berlubang,  dan  sebuch  permata  yang  berlubang  bentuk
busur;  keduanya  dimasukkan  ke  dalam  sebuah  bejana  terbuat  dari
emas. Bersama dengan itu ratu Balqis menulis surat yang berisi:

"Jika  Anda  seorang  Nabi  mcka  bedakanlch  antara  pelayan-

pelayan  remaja  putra  dengan  pelayan-pelayan  remaja  putri.   Lalu
beritahukan apa yang ada di dalani bejana. Kemudian bedakan antara
kapala  ton8kat  dan  ekor  ton8kat.  Selanjutnya,  lubanrilah  pemata
dengan  rata  dan  masukkan  benang  menenibus  pemata  berlubang
berbentuk busur. Kemudian isi penuhlah gelas dengan air embun yang
bukan dari bumi dan bukan dari langit."

Manakala duta utusan ratu Baqis  sanpai  dan kini berada di
hadapan   Sulaiman   AS,   dia   memberikan   surat   kerajaan   kapada
Sulaiman   AS.    Selanjutnya   Sulaiman   AS   bertanya,    "Di   nana
bejananya?" Bejana pun didatan8kan, dan Sulaiman AS menggoyang-

goyangnya. Jibril AS memberitahukan Sulainian AS apa isi di dalam
bejana emas itu, dan Sulaiman AS memberitahukannya kepada duta
ratu Balqis. Duta utusan Balqis lalu berkata, "Engkau benar. Sekarang
lubangilch  pemata  yang  tidak  berlubang  dan  masukkan  benang
menembus pemata yang berlubang."

Sulaiman   AS   bertanya   kapada   para   pembantunya   dari

golongan manusia dan jim tentang cara melubanginya, mereka semua
menyatakan ketidakmanpuannya. Sulaiman AS bertanya kapada para
syetan,  "Apa  pendapat  kalian  dalani  hal  ini?"  Para  syetan  berkata,



`Kirim  utusan  untuk  membawa  seekor  rayap.  Seekor  rayap  yang

dimaksud  pun  datang.  Dengan  mulutnya  rayap  tersebut  menggigit
seutas rambut lalu melubangi permata tersebut sebesar lubang untuk

rambut itu hingga tembus ke sisi satunya.

Kini Sulaiman AS berpaling kepada rayap dan bertanya, "Apa

yang kamu butuhkan?" Saya menginginkan rezeki saya terdapat pada
batang pohon."  Sulaiman AS berkata kapadanya,  "Bagimu apa yang
kamu inginkan." Kemudian Sulaiman AS berkata, "Siapa yang dapat
memasukkan benang menembus permata berlubang ini?" Seekor ulat

putih berkata,  "Itu pekerjaan saya, wahai Nabi Allah." Ulat putih itu

pun menganbil benang dan menaruhnya pada mulutnya lalu masuk ke
dalam lubang permata hingga tembus ke sisi sebelahnya. Sulaiman AS
bertanya, "Apa yang kamu butuhkan?" Ulat putih menjawab, "Jadikan
rezekiku  pada  buah-buahan."  Sulaiman  AS  berkata,  "Bagimu  apa

yang kanu inginkan." Setelch itu Sulaiman AS membedakan antara
pelayanremajaputridenganpelayanremajaputra.

As-Suddi   berkata,   "Sulaiman   AS   memerintahkan   mereka
berbasuh a)erwudhu). Para lelaki mencurahkan air ke tangan dan kaki-
kaki  mereka.  Sedan9kan  para  wanita,  menuangkan  air  dari  telapak
tangan kiri ke telapak tangan kanan dan dari telapak tangan kanan ke
telapak  tangan  kiri,  Dengan  cara  ini,   Sulaiman  AS  membedakan
antara pelayan remaja putra dan yang putri."

Ada yang mengatakan bahwa para wanita mengambil air dari

wadahnya   dengan   salah   satu   telapak   tangannya   dan   kemudian
memindahkannya ke telapak tangan satunya lagi, dan dengan telapck
tangannya membasuh wajahnya. Berbeda dengan para lelaki, mereka
mengambil   air   dari   wadahnya   dan   langsung   membasuhnya   ke
wajahnya.



Perbedaannya lagi, para wanita membasuh tangannya dengan
memulainya pada bagian dalam tangannya dan para lelahi sebaliknya
membasuhnya   dari   bagian   luamya.   Perbedaan   lain,   para  wanita
menuan8kan  air  sedang  para  lelaki  mencurahkannya.   Dengan  ini
Sulaiman AS membedakan antara lelaki dan wanita.

Ya`la  bin  Muslim  meriwayatkan,  dari  Sa`id  bin  Jubair,  dia
berkata,  "Ratu  Balqis  mengirim  200  pelayan  remaja putri  dan  200

pelayan remaja putra.  Ratu Balqis berkata,  "Jika Sulaiman itu Nabi,
maka  dia  akan bisa membedckan  antara  lelcki  dan  wanita."  Maka,
Sulaiman AS memerintahkan mereka berbasuh Q)erwudhu). Di antara
mereka   ada   yang   mendchului   sikunya   dari   telapak   tangannya.
Sulaiman AS  berkata,"Mereka itu wanita."  Siapa yang memulainya
dengan telapak tanganya, Sulaiman AS berkata, "Dia itu lelaki."

Selanjutnya   ton8kat   dilemparkan   ke   lanSt.   Sulaiman  AS
berkata, "Kapala yang pertama kali menyentuh bumi, maka itu bagian
kapala  ton9kat."  Setelah  itu  diajukan  gelas  kosong.  Sulainan  AS
meminta  seekor  kuda,  dan  kuda  tersebut  dibuat  sedemikian  rupa
sehingga  berlari  hingga  mengeluarkan  keringat  yang  banyak,  dan
dengan   itu   Sulaiman   AS   memenuhi   gelas   dimaksud.   Kemudian
Sulaiman AS mengembalikan hadiah yang diberikan kapadanya.

Diriwayatkan, ketika Sulaiman AS mengembalikan hadiah dan
duta utusan menceritakan kapada ratunya tentang apa yang dilihatnya,
ratunya berkata, "Ini seorang utusan (rasul) yang datang dari langit."

jFedw¢ : Rasulullah SAW menetapkan dirinya menerima hadiah
dan menolak sedekah. Demikian pula hainya dengan Sulaiman AS dan

selunin Nabi.  Adapun ratu Balqis,  dia menjadikan diterimanya atau
ditolaknya  hadiah  tersebut  sebagai  pertanda  yang  bisa  dia  pahami
untuk   dirinya  -sebagaimana   yang   telah   kani   sebutkan,   apakali



Sulalman  seorang  raja  atau  Nabi.  Sebab,  Sulaiman  AS  berkata  di
dalam suratnya:    S±2  c3;STB 'S i|j= €i     "BczAw/.a»ga»/aA ham«
sekalian   berlaha   sombong   terhadapkii   dan   datanglah   kepadaku
sebclg¢z.  or¢#g-or¢7Ig  )/any  berserafa  dz.rz.."  Kalimat  ini  bermalma,

Sulaiman   AS   tidak  menerima  upeti   dan  tidak  menerima  hadiah
darinya. Dan, ayat bukan merupakan dalil atas ketetapan syariat dalam
menerima  hadiah.  Bahkan,  ia  adalah  suap  dan jual  beli  kebenaran

dengan yang batil. Itu adalali suap yang tidak dihalalkan.

Adapun pemberian hadiah secara mutlck dengan maksud kasih
sayang dan pertalian hubungan persaudaraan, maha yang demikian itu
dibolehkan  dari  siapa  saja  dan  terhadap  siapa  saja.  Dengan  syarat
tidck datang dari seorang musyrik.

IK.efz.gr: Jika hadiah tersebut dari scorang musyrik, Rasulullali

SAW bersabda,

#jlo, *,3 i¢ tri,
"Sayadilarangdaripemberianorang-orangMusyrik.''D€]

Yakni menerima hadich dari mereka. Akan tetapi diriwayatkan
dari  Rasulullah  SAW  bchwa  beliau  pemch  menedma  pemberian
hadiah dari  seorang musyrik,  sebagaimana yang diriwayatkan hoan
Malik dari Tsaur bin Zaid Ad-Diili dan ulana lainnya.  Sekelompok
ulama berkata tentang adanya penghapusan hukum pada kedua hadits
tersebut.

Ulama lainnya berkata, "Tidak ada penchapusan hukum pada
kedua hadits. Malma pada kedua hadits adalch: Rasulullah SAW tidak
menerima   hadiah   dari   seorang   musyrik   yang   sengaja   mencari

967 HR. Abu Daud, pembahasan tentang Kepemixpinan, bab: no. 35. At-Tirridzi,

pembahasan tentang Sejarah, bab: no. 23 . Ahmad di dalam AJ Mus7iad (4/162).



perhatiannya  atau  untuk  menguasal  negerinya  atau  agar  diterima
masuk Islarn.  Si fat demikian inilah yang datang kapada Sulaiman AS

manckala   Balqis    datang   kapadanya   membawa   hadich   melalui
utusannya.  Semisal dengan larangan menerima hadiah adalah apabila
hadiah   dimaksudkan   untuk   menutup   mulut   si   penerimanya   atas

perkara   jaliat    yang    diketahuinya    yang    dilakukan    si    pemberi.
Penafsiran ini adalah sebaik-baik penafsiran yang diberikan ulama. Itu
merupakan  upaya  penggabungan  antara  beberapa  da|i|  yang  ada.968

Ada pula yang mengatakan, maknanya selain penafsiran ini.

IKeemp¢f:  Dianjurkan  untuk  saling  memberi  hadiah.  Hadiah
bisa melahirkan persahabatan, kasih sayang, dan menjauhkan diri dari

permusuhan.  hoaln Malik meriwayatkan dari Atha`  bin Abdillch AI
Kharasani, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

;\=£Lj, OL+i€3 ,j2:LL: ,;sLa:i ira, .i+£i; iji;i£€

"Saling    berjabat    tanganlch    halian,    maka    itu    akan

menghilangkan   sifat   dendam   dan   dengki.   Saling  memberi
hadiahlah  kalian,  maka  itu  melahirkan  kasih  sayang  dan
menghilangkanpermusuhan.''D69

Mu`awiych  bin  AI  Hakan  meriwayatkan,  dia berkata:  Saya
mendengar  Rasulullah  SAW  bersabda,  "Sla/i.#g  memberz.  A¢dz.ch/aft

halian,    sesungguhaya   itw   akan   menambah   hasih    sayang   dan
menghilangkan sifal dendam dan dengki di dada."9]°

968 pendapat ini yang benar yang difatwakan.
969 HR. Imam Ma|ik di dalani A/ WzfwafAfAa ` dari Atha` AI Kharasani, dan dia ini

memarfu`kan hadits mzfxTcz/, dan kedudukamya sebagai hadits mqrsa/ itu balk. Lib.
Al^!gmi' AI Kabir (2110S\), dan di dalam AI Jami' Ash-Shagir 3302.

97° DengarL |edds±.. "Saling memberi hadiahlah halian.-Sesungguhnya hadiah itu

menanbah  kasih  sayang,  dan menghilangkan sifiat dendan dan dengki di dada."
HR.  Thabrani di  dalam [4/ Kczbz.r dan Abu Nu'aim,  dalan ,4/ Ma! `rzJa!A  dari Unmm
Hakim binti  Wida`  AI  Khuza`iyah.  Lib.  A/ Jami.' A/ Kabz.r  (2/1232)  dan {4/ /ami.'



Ad-Daraquthni  berkata,   "Ibnu  Bujair  mchwayatkan  hadits
tersebut secara sendirian (fa/¢7'nid/ dari ayahnya dari Malik. Bujair ini

perawi  yang kurang diridhai.  Riwayat  ini  tidak  sch  dari  Malik  dan
tidak juga dari Az-Zuhri."

Dari  Ibnu  Syihab,  dia  berkata:  Sanpai  berita  kapada  kami

bahwa  Rasulullah  SAW  bersabda,  "Sa/I.ng  "emberz.  foadz.¢Wafa   d!.

antara kalian, sesungguhnya hadich itu menghilanghan sifet dendam
dandengki.NT\

Ibnu Wahab berkata, "Saya bertanya kapada Yunus tentang a!s-

5akfoi.I.ma fr (dendam dan dengki), apa itu?" Dia menjawat, "4J Gfal.JJ%,

(dendam  dan  denBki)."  Hadits  ini  diriwayatkan  secara  bersambung
oleh AI Waqashi Utsman dari Az-Zuhri, dan AI Waqashi Utsman ini
cha'if.

Secara unun: Tetap adanya berdasarkan riwayat hadits bahwa
Rasulullah SAW menerima hadiah, dan ini merupakan contoh teladan

yang baik sekali. Di antara keutamaan memberi hadiah dengan cara
surmch adalah men8hilan8kan sakit hati dan dendam. Penerima hadich
dan   pemberi   hadiah   merasakan   kehangatan   yang   terbcka   saat

pertemuan  duduk  di  dalam  sebuch  pertemuan:  Alangkah  bagusnya
perkataan seorang penyair ini :

Hadiah seseorang kepada orang lairmya

j4s„-Sfoag!.r,  no.  hadits  3379.  AI Manawi berkata,  "AI Haitsami berkata:  Di  dalam
sanad  hadits   ini   terdapat  perawi  tidak  dikenal."  Hafizh  Ibnu  Thahir  berkata,
"Sanadnya  dfoa'i/,  dan  dibenarkan  oleh  mnu  Hajar."  ZJ¢mz.sy  AJ  /amz.'  A/  Ka!bz.r

(2/*Z32£;dits  dengan teddsi .... sa|ing  memberi  h_adiqhlah  kalif tn,  Sesur?.8uhTya

hadiJfri;u -sedirfi atou pun banyak--mewariskan kasih sayapg gen rengpi!?in.g.fan.
dendam dan de#gfo.." HR. AI Harbi di dalam AJ H!.drya dari hadits Anas. A1 `Ajluni
meriwayatkarmya di dalam Has)!/,4/ Krfe!Ja`  hadits no.  1023,  dan disebutkan Imam
As-Suyuthi  di  dalam  j4J  Jclmz.'  j4sfr-Sfrag!.r  pada  hadits  no.  3378,  dan  Imam  As-
SuyuthimenisbatkarmyakepadaAIBaihaqididalanSyw`ab].ma#dariAnas.



Melahirkan rasa pertoutan di dalam had mereha

Dan menanamkan di dalam hati terdalam suha dan sayang

Membuat mereka ketika bertemu, terlihat indah

Penyair laimya berkata:

Hadich itu memiliki pemberian jika diberi

Seorang anak memberikan kesan kepada orang tuarrya

IKe/I.7»¢: Diriwayatkan dari Nabi SAW bchwa beliau bersabda,
"Teman-teman  drdrkmu  adalah teman-temanmIA  dalam  (menikmati)

Aadz.CZA."  Ulana  berselisih  pendapat  tentang  maknanya.  Ada  yang

mengatakan bchwa maknanya dibawa kapada makna lahimya.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya: Bersama dengannya
dalam  hal  kedelmawanan  dan  kehormatan.  Jika  tidck  melakukan,
mcka tidak dipaksa.

Abu   Yusuf  berkata,   "Hadiah   dinaksud  berkaitan   dengan
menchadiahi buah-buahan dan semisalnya." Sebagian ulama berkata,
``Mereka adalah teman-temannya dalani bergembira dan bukan dalarn

(menikmati)  hadiah.  Makna riwayat  di  atas  dibawa kapada  semisal
para  ahli  shuffin,  orang-orang  susah,  dan para ahli  zuhud.  Adapun
jika ulama ahli fikih, maka hadiah itu khusus untuknya tidak ada yang
boleh menikmatinya, kecuali, jika dia berbaik hati kapada schabat dan
orang-orang yang duduk di maj lisnya."

iKee7.¢m:  Fiman Allah  SWT,    t:i;+3\=       "...dcz»  /czfu  aha«J

me»w»gg7z."Yakni,m«»fazAz.r¢f«»artinyaorangyangmenanti;£Lj£+>
'b!S=;3S^   "Apa yang  akan dibawa kembali  oleh utusan-utusan-itri:.

Qatadah  berkata,   "Semoga  Allah   SWT  mengasihi  Balqis,   dalam
keislamannya   dan   kesyirikannya   disebabkan   akalnya.   Dia   telah



mengetahui tradisi memberi hadiah."972 4/I/pada lafazh +>  ditiadakan
untuk   membedckannya      dengan   macz   khabar.   Terkadang   boleh

menuliskan¢/i/-nya.Seorangpenyairberkata973:

Terhadap yang (maa) bangkit mencelaku, pencela

Saperti babi berguling-guling di pasir

Firman Allah:

jjfijT#\;~¢¥'riicrf\;~6!L>±pi;fij6jfj£;~cffi
+>tij3,¥€,jJ±>r#¥terf£'!ajl©6L±j±c.j+i

ife=>c#.peigfr.tq.€t£.j6©6Lasf5'al€3f\~f3##'j

iii:oiji.,ch>a3,\£°6i#f#,gejisj6©<±;:ujr;oij3®6itS't#£jp,,:fedy€tj6©#cpr,i§j',4¢jSi,6J<cr,

cr,\irj6,?fro,je=:i:\:jffi€ds'ifde'£ij:®ij3£,^>dj~\:

j¥cfj=;ja,;*.t326j#c£#iiijfai:~efe~d:p'rf
©"ff"Gj>j356

`CMaka, tatkala utusan itu sampal kepada Sulalman, Sulalman

berkata, `Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta?
Apakah yang diberikan Allah kepadaku lebih balk dart apa yang

972 ,4tsar dari Qatadah, disebutkan Ibnu Katsir dalam kitab tafsimya, 6/200, dan A/

Mawandz. dalam kitab tafsinya (3/198.
973 Penyair  tersebut  adalah  Hassan  bin  AI  Mundzir.  Bait  ini  dilantunkan  oleh

Yahjuu Bani `Aa'idz bin Amr bin Malchzuum. Bait sebelurmya berbunyi:
Jiha baik, maha sungguh harrm adalah pelindungku

Dan kebaikan seorang pelindung, berathir himgga rusak



diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan
hadinhmu. Kembalilah kepada mereka sungguh kami akan

mendatangi mereka dengan balateritara yang mereka tidak kuasa
melowanr.ya, dan pasti kc[mi akan mengusir mereka de[ri negeri itu

(Saba`) dengan terhina dan mereka menjadi (towanan-towanan)
yang hina dina.` Sulatman berkata, ` Hal pembesar-pembesar,

siotpakah di antara kamu sekalian yang sanggup membowa
singgasananya kepedaku sebelum mereka datang kepedaku sebagal
orang-orang yang berserah dirL' Ifirit (yang cerdik) dart golongan

jin berkata, ` Aku akan datang kepadamu dengan memba[wa
singgasana itu kepadoimu sebelum kamu berdiri dari tempat

dudukmu,. sesungguhnya aku benar-benar kuat ur.tuk membowanya
lagi dapat ail)ercaya.` Seorang yang mempunyai ilmu dari AI Kitab
berkata, ' Aku akan membowa singgasana itu kepadamu sebelum

matanu berkedip.` Mcka, tatkala Sulalman mellhat singgasana itu
terletak di hedapannya, ia pun berkata, ` Ini termasuk kurnia
Tuhanku urttuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau

mengingkari (akan nikmat-Nya). dan barangsiapa yang bersyukur
maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebalkan) dirinya sendiri
dan barangsiapa yang ingkar, maha sesungguhnya Tuhanku Maha

IK¢y¢ /¢gr. M¢Aa M«/z.a '. " (Qs. An-Nam] [27] : 36-40)

Fiman Allah SWT,  !1£>  fBifi  j6  ;:=±:  £~f  l=1S   ""aha,
tatkala  utusan  itu   sanpai  kepeda   Sulalman,   Sulaiman  berkata,
'Apakah  ®atut)  kanu menolong aku dengan harta?`." Yell::ni utws:an

Balqis. datang menemui Sulaiman AS dengan membawa hadiah.

Sulaiman  AS  berkata,   !Ct>   gfpi;fi  "4pczhafa   @a!fwfJ  ham#

me#o/o#g  afac  dengr#  fearfcz.?"  Hamzah,  Ya`qub  dan  AI  A`masy



membacanya   dengan   satu  #w#   tanpa  tasydid   dan  tetapnya  }7a`974

setelahnya(d'Jfty-fry.

Ulama  ahli  nahwu  lainnya  membacanya  dengan  dua  »«»

(;;yi;fi )dan gz.ra `a!A ini dipilih oleh Abu Ubaid.  Sebab, pada semua
Mushaf tertulis dengan dua 7z"».

Ishck     telah     meriwayatkan     dari     Nafi`,     bahwa     nafi`

membacanya, ?jlp;-# dengan satu »zf» ringan den setelahnya )/a ` dalam

pelafazhan.

Ibnu AI Anbari berkata, "Bacaan ini mewajibkan di dalamnya
menetapkan }icl ` pada saat w¢qcz/ agar sesuai dengan ejaan mushhaf.

Asalnya    bagi    7!ct#    adalah    tasydid,    1alu    diringankan    (dibuang

tasydidnya)   pada   tempat   ini   sebagaimana   kalimat   berikut   ini
diringandcan::. asyhadu annaha `aalimun asa*ya anna,.ng:aalimun. AIas
dm==usmu=am'enr\e=,i,=7S5undban=%qz=,a`aszha=p#h`#mmuuhsfad:uk

memba„foA  fenfa7!g  A//aft."976  0rang  Arab  sering  berkata-kata:  ar-

rtyaal   yadhribunni   wa   yaqshuduuni   asalnyal   yadhribunnniy   wa
yaqshuduunniy,  seba;b,  ituL  aldalah  idgham  deri  yadhribuunanii  wa

);agSfawdctw7!a#z..  Seorang penyair berkata:

Engkou menalou:tiha (tarhabiini) dan bagian lehermu teruntck Latla

Dan isi perut, dan suaranya (al Bughaan)977 , dan kedua matanya

Lafazh    asalnya    adalah,    "fclrfeabz.I."#z.I."    1alu    dihilangkan

tasydidnya.    Dan,   makna,    "4fwmiddww#a[#z.I"   yalmi   czfwzz.I.dww7!a7!z.I.

974 giro `a4 ini disebuthan Ibnu Athiyah di dalam .4/ M#4arrar A/ Wra/.Zz (12/110),

dan Abu Hayyan di da]am j4/ BaAr j4/ Mwfe!.!A (7/74), dan Asy-Syaukani di dalam A/
Path.

;;;§§;g}#¥[ti[-8j£;;I;ah,suarakyang.AJ-£rsa#(bagfoama)



artinya apakah kanu akan menanbahiku harta padahal kanu melihat
harta yang aku punya.

FimanAllahswT,pe=\:~¢;;i'ji:±=\;~t3"4pahaAys»g
diberikan  AIlch  kapadalou  lebih  balk  dari  apa  yang  diberikan-Nya
fepcldclmw. "  Yakni  apa  yang  diberikarmya  kapadaku  berupa  Islani,

kerajaan,  dan Kenabian lebih baik dari  apa-apa yang diberikan-Nya
kepadanu.  Aku tidak gembira dengan harta.  Dan,  lafazh "4afacz#z"
tertulis pada setiap mushhaf dengan tanpa y¢` .

Abu Amr, Nafi` dan Hafsh membacanya demikian, "4czfa!a72z.);a

j4//aftw"   dengan   )/a`   /czfAafo.    Jika   wagcz/   maka   )/a`    ditiadakan.

Sebaliknya dengan Ya`qub, dia menetapkan );¢` pada saat wclga/ d.an

meniadakannya    pada    saat    menyanbungnya978    dengan    alasan
bertemunya dua szffu#.

Ulama ahli nahwu lalnnya979  membacanya dengan tanpa );tz`

dalam dua kondisi dimaksud.
'bS:5i    3:i:i, fi} 5?.   "Tetapi kc[mu merasa bangga dengan

foadz.a!fomw. "  Sebab,  kalian  adalah  orang-orang  yang  sombong  dan

mencintai dunia.

Fir[r[;arL A;I]aln SENT ,  wi\.r -c=j)  "Kembalilah kepada mereha. "

Yakni,  Sulaiman  AS  berkata  kepada  Mundzir  bin  Amr  pimpinan
rombongan, `Tulanglah kamu kapada mereka dengan hadiah mereka
hii." ¢, a  if e,4  ,>S±>  ;;;Sis3  ` .... sungguh kami akan mendatangi
mereha dengan balatentora yang mereha tidck kuasa melowannya. "
£aam  gasm  (/am  sumpah)  dan  lazim  diiringi  dengan  »zf#  taukid

®enekanan).

:;:E%.qz.ro`¢feinidisebutkanAsy-SyaulranididalanFaftiA/gad|.r(4/194).



An-Nthas98°  berkata,  "Saya  mendengar  Abu  AI  Hasan  bin
Kaisan  berkata,  "£cza77!  tersebut  adalch  /czm  Jczcffa.d."  Demikian  pula

menurut  Abu  AI  Hasan  bin  Kaisan  bchwa  Ja!m  itu  ada  tiga -tidak
lebih;  /am  fclcike.d,  /a7#  czmr  ®erintah),  dan  /axp  kfea/Zfa  qunif jar).

Pendapat  ini  adalah  pendapat  para  ulama  ahli  nahwu  yang  cerdas.
Kebiasaan  mereka  adalch  mengembalikan  sesuatu  kapada  asahya.
Dan,  perbuatan  ini  tidck  akan  mungkin  dilakukan  oleh  seseorang
kecualiyangmahirdalanbahasaArab.Dan,makna:4j=5Y€"...y¢#g
77!erefacz fz.dc!fr fa¢ascz. " Yakni, tidak ada kekuatan mereka menahannya;
~{;i,   S±±gj "...dan  pasti  hami  akan  in,:n,gusir  mereka  darinya.''

yakni,  dari  negeri  mereka;  6L;±£  fb    'alc3<`   "...de#g&#  ferrfez.#¢  da!#

mereka menjadi (towanan-tawanan) yang hina dina. "

Ada  yang  mengatakan  bahwa  ~[{;     "Darz.#)/a, "  yakni  dari
negeri    Saba`.    Pembchasan   tentang   negeri   Saba`    telch   dibahas

sebelumnya pada ayat,  JL)Ji=3i i±J; i¢: \Sf jj=3{ £L"Sesw#ggrIA»);a
raja-raja     apabila    memasuki     suatu    negeri,     niscaya    mereka
7»embz.#&saha7!»);a.";  `al€;<\  "ferAz.77a, "  karena  kerajaan  dan  kemuliaan

mereka telah dirampas;  6L2;i;; jS{j "Da# merefaa me#/.adz.   fez.#a dz.#cz. "

Terhina, tercela dan dipermalukan jika tidak memeluk Islam.

Maka,  duta ratu Balqis  kembali  dan mengabarkan  semuanya
kepadanya. Ratu Balqis berkata, "Saya sudah menduga, dia bukanlch
raja. Dan, kita tidak mempunyal kekuatan untuk memerangi seorang
Nabi    utusan    Allah."    Kemudian,    Balqis    memerintahkan    para

pembantunya   untuk   merenovasi   singgasananya   sedemikian   rupa
sehingga  singgasananya  menjadi  tujuh  buah  rumah  yang  masing-
masing   rumah   berada   di   dalam   rumah   lairmya   ndan   demikian
seterusnya.    Pada   tempat   lain   memerintahkan   agar   merenovasi

98°Lin./'rab.4/gwr`a#(3/211).



istananya sedemikian rupa sebagaimana singgasananya.  Setiap pintu
istana dan rumah singgasananya dikunci rapat dan pada setiapnya ada

penjaga.  Setelah itu Balqis pergi ke istana Sulaiman AS bersama  12
ribu raja-raja kecil yaman, dan setiap  raja kecil membawa  100 ribu

pasukan.

Ibnu  Abbas  RA  berkata,  "Sulaiman  AS  adalah  sosok  yang
berwibawa  dan  ditakuti,  tidck  ada  yang berani  bertanya kepadanya
sebelum dia yang bertanya terlebih dchulu. Pada suatu hari Sulaiman
AS melihat debu (rczAcz/.aa)98) berterbangan di dekatnya. Sulaiman AS

berkata, "Apa ini?" Para pembantunya berkata, "Ratu Balqis, ya Nabi
Allah." Sulaiman AS berkata kapada pasukannya -Wahab dan ulama
lairmya berkata,  kepada jim:  <±;:  cj3 i;  ®i  j;;  I;i;;i   c±±|Z€  pei
"Siapakch   di   antara   kanu   sekalian   yang   sanggup   membawa

singgasananya kepadchu sebelum mereha datang kepadaha sebagai
orang-orang yang berserah dirt. "

Abdullch  bin  Syaddad  berkata,  "Balqis  berada  dalaln jarak
satufarsalchketikasulaimanAsberkatafe+>c±±i;€pei'Sz.apahaAdz.
antara  kanu   sekalian  yang   sanggup   membc[wa      singgasananya
*epadrha'.     Balqis    tidak    membawa    serta    singgasananya.    Dia
meninggalkan orang-orang yang menjaganya.  Ada yang mengatakan
bahwa  Ketika  Balqis  mengivmkan  hadiahnya  untuk  Sulaiman  AS,
bersama   dengan   itu   dia   mengirim   pasukannya   yang   menanti
ke|engahan982  Sulaiman  AS  untuk  kemudian  menyerbu  secara  tiba-
tiba sebelum Sulainan AS mempersiapkan pasukannya, itu jika yang
dimaksud  Sulaiman  AS   dengan  suratnya  adalch  kerajaan  Balqis.
Ketika Sulainan AS mengetahui hal itu dia berkata, fef, ¢i` .pei

¥_\_ Ar-Rakyu aidalah AI Ghubaar (dedn}), Lisan AI Arab (eul.. rahdya).9¢2 Ghaofasha ar-rtyulu mughcaif ;as hatan dan ghofaas haa.. Menain kJch;n:gchannyal

dan setelah itu menusuknya. Lih. £isa» AJ '4rab (entri: gAa/aLrAa).



`Siapakah    di    antara   kamu   sekalian   yang   sanggup   membowa

singgasana:nyakepadaku'.''

Ibnu   Abbas   RA   berkata,   "Perintah   Sulaiman   AS   untuk
membawa   singgasana  Balqis  berlaku   sebelum   dia  menulis   surat

kepada  Balqis,  yakni   Sulainan  AS  tidak  menulis  kapada  Balqis
sehingga singgasananya sampai kapadanya."

|bnu Athiyah983 berkata, "Teks zhahir ayat menyatakan bahwa

perkataan   Sulaiman  AS   ini   diucapkan   setelah  datang  kepadanya
hadiah Balqis dan dia mengembalikannya, dan setelah Sulainan AS
mengirimkan  suratnya  yang  dibawa  oleh  Hud-hud."  Pendapat  ini
dipegang oleh mayoritas ulania tafsir.

Para ulama berselisih pendapat tentang permintaan Sulaiman

AS agar mendatan9kan singgasana Balqis984.

Qatadah berkata, "Orang-orang menceritakan kapadanya akan
besamya singgasana Balqis, dan Sulaiman AS bemaksud menjaganya
sebelum mereka memeluk Islam." Demikian juga yang dikatakan oleh
IbnuJuiraij.

Ibnu  Zaid  berkata,  "Sulaiman  AS  bermaksud  menunjukkan
kapada Balqis kemanpuarmya yang merupakan anugerah dari Allah,
dan  menjadikannya  petLmjuk  akan  kenabiarmya,  yakni  mengambil
singgasananya  dari  runahnya  tanpa  pasukan  dan  paperangan;  dan

<;¢};i  .Sebagai   orang-orang  yang  berserah  diri.`  Berdasarkan
penafsiran  ini,  bemalma  masf¢s/z.mz.I.»  artinya  tunduk  dan  patuh."
Pendapat ini juga dilontarkan oleh Ibnu Abbas RA.

983Lib.j4/Mwfrarrarj4JWa/.ie(12/111).
984LinTafsirAlMawardi(3/200),dan,4J"wAarrar,4JWra/.Z(12/111).



Ibnu  Zaid juga  berkata,  "Sulaiman  AS  bemaksud  menguji
kemampuan akal Balqis, oleh sebab itu Balqis berkata, I \f; a
'GS;i-   ;kf   `Rob;hl'ch baginya singgas;nanya; dria ;li;in me5i;at

apahah dia mengenal'. "

Ada yang mengatakan bahwa Jin khawatir Sulainan AS akan
menikahi Balqis dan mendapatkan anak darinya. Jika demikian, maka
selamanya bangsa jin akan menjadi bahan tertawaan dan pelayan bagi

ketunman Sulaiman AS.  0leh sebab itu jim berkata kepada Sulaiman
AS  bahwasanya  akal  ratu  Balqis  itu  rusak.  Mendengar  itu,  justni
Sulaiman    AS    bermaksud    mengujinya    dengan    singgasananya985

sendiri.

Ada   yang   mengatakan   bahwa   Sulaiman   AS   bermaksud
menguji kebenaran Hud-hud ketika berkata,  ;i;: Lf;;  "Sz.»ggasa#&

};any  besa7~."  Ath-Thabari986  berkata,   "Dari   Qatadch,   dia  berkata:
Sulaiman       AS       bemaksud      melihatnya       setelah       Hud-hud
menceritakannyakapadanya."

Mayoritas ulama umumnya belpegang kepada pendapat yang

pertana,  berdasarkan  Firman  Allah  SWT,   G}±;i   ejr;   ®i   I;i
"Sebelum   mereka   datang   kepadcku   sebagai   orang-orang   yang

berse7.czfe  dz.rz.. "  Juga  dikarenakan, jika  Balqis  memeluk  Islam  mcka

Islam   menjaga  hartanya   dan   tidak   boleh   mengambilnya  kecuali
dengan izinnya.  Diriwayatkan bahwa  singgasana Balqis  terbuat dari
emas  dan  perak  yang  dilapisi  permata  yaqut  merah  dan  jauhar.
Singgasana  Balqis   itu  berada  di   dalam  tujuh  buah  rumah  yang
semuanya tertutup.

985 Pendapat ini asing dan jauh dari kebenaran.
986Lih./a[m[.'z|JBa}Ja#(19/100).



Firman Allah SWT,  ;±;i 6;i &±g j6  "I/#f /}jcz#g cerdz.fa/ dczrz.

go/on!ga73 /.z.#  be7-4clfa. "  Demikianlah  mayoritas  ulama  membacanya.
Abu Raja` dan Isa Ats-Tsaqafi membacanya, " =fu.tie"987 ( `z/rz.I.f##/, dan

demikian  diriwayatkan  dari  Abu Bakar Ash-Shiddiiq  RA.  Di  dalam
sere;"ch tlzidlts, "Sesungguhaya  Allah  STVI  membenci  para  pengihat
`If riit  (al   `if riitu  -`-dJ~j5-an~naf arichn.998"   An-Ncf ariah  aiddr;ch  para

pengikut Ifrit.

Qatadah berkata, "Artinya yang cerdik." An-Nulas989 berkata,
"Dikatakan untuk  seorang  yang kejam dan bengis  (as);-s);adz.I.d) jika

dia jahat dan cerdik, jjf> ( `zysrz4»), ii.jif> ( `z/rz.z.fzf»), `=+.jff> ( `z/}z-z.f%»), dan
-®~)he(`uf;aariatun)."

Ada  yang  mengatakan  bahwa    &jg    yakni  r¢`z.is  (kapala

pimpinan). Sekelompok ulana membacanya demikian, "g¢cz/a  `zjfrJ#"
dengan  `oz.# kasrah. Demikian yang dikatckan99° Ibnu Athiych.

An.Nulas99] berkata, "Siapa yang membacanya aJ.jfp ( `zrtyz.I.fw#)

maka  bentck  pluralnya   `cz/aarz.#.   Siapa  yang  membacanya:   I:+Jf>

( `z/}z.I.Jzf#),  maka  bentuk  pluralnya  ada  tiga.  Jika  mau  membacanya
demikian:   `cz/aarz.z.f. Jika mau membacanya demikian:  `cz/&cz7~z.», sebab,

f¢`   adalah  tambahan   sebagaimana   dikatakan:   7%ww#a!gfoz.7!   bentuk

plural dari Jfec!agfoc{ctf. Jika mau mengganti fcz` dengan )/cz` dan berkata,

g;j\£f>   `cz/cza!7.z..  Dan,   `J/:rtyz.z.f  adalah  dari  bangsa  syetan  yang  memiliki

987   gz.ra`aA   Abu   Raja`   dan   Ats-Tsaqafi   ini   adalah   qz.ra`afe   yang   nyeleneh,

sebagaimana    di    dalam   ,4/   A4lwft}asab    karya    Ibnu    Jina    (2/141).    An-Nthas
menyebutkarmya  di  dalam "a'anz. j4/  gtir`a#  (5/132),  Ibnu  Athiyah  di  dalam .4/
Muharrar AI Wdyiz (12l\1Z).

988 Disebutkan |bnu AI Atsir di dalam A#-IVI.fofl!)Jafe,  (3/262).
989Lih."a'a#[.j4Jgwr`a#(5/133).
990 Lib. A| Muharrar AI Twdyiz (\21112).
99\ Lth. Ma'ani AI Qur`an (S1132).



kekuatan dan durhaka, dan fa! ` tambahan.  Orang-orang Arab berkata,
Jcz `a'¢fa a7`-r&/'zt/zt berarti seseorang yang belprilaku menyusahkan."

Wchab bin Munabbih berkata, "Nana  `J/rz.I.f adalah Kaudan."
Demikian  disebutkan  An-Nuhas.992  Ada  yang  mengatckan  bahwa
namanya Dzakwaan. Demikian disebutkan As-Suhaili.

Syu`aib     AI     Jubba'i     berkata,     `Nanianya     Da`waan."
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA bchwa nananya adalch A| Jinni.993
Berkaitan dengan namanya ini, perkataan Dzu Ar-Rummah:

Sealran ia adalah bwiang di belahang `Ifriit

Turun di kegelapan malam berpindch994

AI RIsa`i bersyair:

Jiha syetan mereka ` Ifrtit berkata

Kalian tidak memiliki kerdy aan dan tidak pula kedrdukan995

Di  dalani  kitab  4sA-SAaAz.A  dari  Abu  Hurairah,  dia  berkata:

Rasulullah SAW bersabda,

t:sej' ¢j;, €±:;}, ii?qoi ¢j;, ±+3:; :):i iFJoi :r \=,.;f,

.&is iiA #f
"Jin  `Ifriit telah melalaikanhi996  tadi malam dengan maksud

me:rusak shalatha,  tetapi Allah  SWT menegu,hkanlou  dan  aha
berhasilmengusirmya."997

9D2 Ibid.
993 .4tsar dari Ibnu Abbas disebutlcan Ibnu Athiyah di dalam ]4/ MqAarrar ,4/ Wra/.Zz

(L£/4LLL2±.Dz.wo„hai.27,dan["Kam#mi|kAIMubarradhal.493,danA/-£isa#

(enhi:. qadhabdy, dan Toysir Ibm Athiyah (\21112;), AI Bahr AI Muhith (7n6), dan
Fagfgt€;a%a::rn#Lt9£i.terdapatdida|amF¢fAA/g¢dz.r(4/196).



D±   drha]:n   Shahih   AI   Bukhari,  ..(Tafallataty998   Datang   ke

hadapanku  dengan  tiba-tiba  kemarin."  Sera;ga:i  garrdi Lzrfuch ja`ala

yaftiku.

Di  dalarn 4/ MwwafAfAa `,  dari  Yahya bin  Sa`id bahwasanya

dia berkata:

E=
rfe ,;i „,ji='J¥

* i, jL9 i, JJil €+i
•Lji', if .Jl, ir * iji;

cki stf :i-,i ij' 'Jli;  .:i;

Jf

ted, =J ife 'L*
pc*;3 f.£oi }i 9;i ;jfi :'jri; .+i

r2

Jji; l;
G9iJ .jfu a

dy3  .i; #3Jl=:

•fe :i;
i! J¢,i JS, jJ,i J'J J¢,3 JS, L£

tiiJ t:
Dalam peljalanan malan hari pada peristiwa Isra`  Rasulullali
SAW,  beliau  melihat  jim  Iffit  yang  memegang  nyala  api
mengejar   Rasulullch   SAW.   Setiap   kali   Rasulullch   SAW
menoleh,    beliau    melihatnya.    Jibril    AS    berkata   kepada
Rasulullah SAW, ``Maukch kamu aku ajari sejumlah kalimat,

996  t4/ Farfuf : Membuat lalai dan menipu. £isa# j4/ 'J4rab (entri: /zzfzzha).
997  |R.  A|  Bukhari,  pada pembahasan tentang  Shalat,  bab:  Tawanan Diikat  di

Masjid (1/91), dan pembahasan tentang para nabi (2/251), dan di dalan tafsir surah
Shaad (3/181).  Muslim,  dalam pembahasan tentang Masjid, hadits no.  39.  Ahmad,
dala.:r\ AI  Musnad  (21298). Per:ka:toannya,..  ``Taifallata  `alavya  al  baarihah"  ardnya.
dag¥£±FAgAi#£##{bL%:?2/#3;i:i;T'4"-IVZ.AquH3/467).



jika kamu ucapkan maka padanilah nyala api Iffit dan matilah
ia seketika."  Rasulullah  SAW menjawab,  "re#fc4. " Jibril  AS

bedsat.zL,  "Aha  berlindung  kepada  Allah  yang  Maha  Mulia
dengan    kalinat-kalirnat    Allah    yang    sempurna,    adalah
kejahatan  yang  tu:run  dart  langit  dan  yang  nark  ke  langit;
kejahatan  yang  masuk  ke  bumi  serta  yang  keluar  drrinya;

fitnch malam dan siang; kejchatan yang datang di malam dan
siang hart, tidck akan mampu mengenai seorang yang shalih
dan  seorang  pendosa  keouali  orang  yang  tidek  menyukal
kebaihan, wahai yang Maha Pengasih." 999

Fiman Allah SWT, dr,6;€ c* a;; ®i I:;  .,A> 4i\: ®Gi "Aha aha#
datang   kepadanu   dengan   membawa   singgasana   itu   kepadamu
sebelum kamu berdiri dart tempat dudukmu. " Yalmi, di rna;JTis te:in:pat

diamenetapkankeputusannya.§4',4£jL;"Ses##ggwfe#);a¢fawbeH¢r-
be»a!r    haof. "    Yakni,    kuat    dalan    membawanya.    Jc'c£+,i    "Dapczf

dzperca);a, "  atas  apa-apa  yang  ada  di  dalamnya.  Ibnu  Abbas  RA

berkata,   "Dapat   dipercaya   dalam   hal   tidak   akan   mengganggu
kemaluan wanita. " Demikian disebutkan AI Mahdawi.

Sulaiman AS berkata,  "Aku mau lebih cepat dari itu," maka
diaberkata,a;'ifaj'£ij:oij:i£,d.>a±j:°6f±S.f£#jp,,:{±dtj6
"Seorang  yang  mempunyai  ilrrm  dari  AI  Kitab  berkata: 'Aku  akan

membowa  singgasana  i.tu  kepadamu  sebelum  matamu  berkedip'."
Kebanyakan  ulama  ahli  tafsir  belpendapat  bahwa  yang  dimaksud
dengari yang memiliki ilmu Kitab adalah Ashif bin Barkhaya dan dia
itu  seorang  dari  Bani  Isra`il.  Seorang  yang  dapat  dipercaya,  hapal

nana  Allah   yang   agung,  jika  dia  meminta  dan  berdoa  dengan

999  HR.  Imam  Ma|ik  di  dalam  pembahasan  tentang  syair,  bab:   Sesuatu  yang

diperintahhan untuk meminta pertolongan darinya (2/950, 951 ).



menggunakan    nana    tersebut,    pemintaan    dan    doanya    akan
dikabulkan."

Aisyah   RA   berkata   bahwa   Rasulullch   SAW   bersabda,
"Sesungguhnya ncrma Allah yang agung yang dipergunaham Ashif bin

Barkhaya unluk berdoa adalah Yaa Hayyu Yaa Qayyunm. "

Ada  yang  mengatakan  bahwa  mama  tersetzut  dalani  bahasa

mereka adalah j4kyaa fyarfoI.);a!a.

Az-Zuhri  berkata,  "Berdoa  dengan  nana  Allah  yang  agung

yang  din:apaAnyaL,  Yaa  ilaahanaa  wa  ilaaha  kulla  syai'in  ilaahaa
waahidaa laa ilaaha illaa anta iitinii bi`arsyihaa (walneii T`in:an k:am:i

dan  Tuhan   segala  sesuatu,   Tuhan  yang  satu,   tiada  tuhan   selain
Engkau,    datan8kanlah    kapadaku    istananya),    maka    singgasana
dimaksud tampil berdiri di hadapannya. "

Mujahid berkata, `Dia berdoa dengan berucap:  yaa I./aafaa!#¢a

wa ilaaha kulla syai`in yca dza al Jalaali wa al Ikraan, (wdra:i T`ihan
kami dan tuhan segala sesuatu, wahai yang Maha Perkasa dan Maha
Mulia)."

As-Suhaili  berkata,   "Sosok  yang  memiliki  ilmu  AI  Kitab

adalch 4sftz/ bz.#  Barfafta)/a  anck bibi  nabi  Sulaiman  AS.  Dia hapal

mama Allah dari mama-nama-Nya yang mulia. "

Ada yang mengatakan, "Dia adalah nabi Sulainan AS sendiri
adanya."]°°°  Akan  tetapi,  takwil  seperti  ini  tidak benar jika melihat

kepada j alarmya cerita pada ayat.

'°°°  Pendapat  ini  dinyatakan  kuat  oleh  Ar-Razi  dalam  kitab  tafsinya  dengan

beberapa alasan:
I.Adanya   lafazh   a//adez.   dalam   sebuah   kalimat   mengisyaratkan   kepada

seorang tertentu pada saat teljadi perubahan identitasnya dengan kisah yang
terkenal.  Sosok  yang  dikenal  memiliki  ilmi Kitab  adalah  Sulaiman AS,
maka mengalihkan sosok yang  dinaksud kepadanya  adalah hanrs.  Bemr



mnu Athiyah]°°[  berkata,  "Sekelompok ulama berkata,  sosok

tersebut adalah Sulaiman AS sendiri. Adapun ucapan dimcksud adalch

milik Iffit, ketika berkata,  dr,\£L< c,,  lil: ®i ji  a,A.> *i\: ®t;i   '4ha aha#
datang   kepadanu   dengan   mermbowa   singgasana   itu   kepadamu
sebelum hamu berdiri dari tempat dulukmu'. "  Swhalrman AJS rnedrha;i

yang demikian itu masih laniban, maka Sulainan AS berkata dengan
nadamerendahkan:a;?i£4j'£ij:®ij:§£,I.>4i\:®6i"4ha&ha»memb&w¢
singgasana  tw  kepadamu  sebelum  matanu  berkedip. "  Pala. ulama

yang bexpendapat  demikian  ini  berdalil  dengan  perkataan  Sulaiman
A;Ssendiri..i,;i;±cf,\'i±`.InitermasukkurmiaTuhanku."

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):   Apa  yang  dikatakan  Ibnu
Athiyah ini  dikatakan oleh An-Nthas]°°2  di dalam A4la `cz#z. .4/ gwr`a!#

karyanya, dan pendapat ini pendapat yang bagus, I.#s};a 4//czfe.

Bahr   bekata,   "Sosok   tersebut   adalah   seorang   raja   yang

memiliki Kz.Jab ,4/ A4lczga!dz.r.  Allah SWT mengirimnya pada saat Iffit

berucap."

bahwa Ashif juga mempunyai ilmu AI Kitab. Akan tetapi, kita berpendapat
bahwa   Sulaiman   AS   lebih   berilmu   dibandingkan   dengannya,   sebab,
Sulaiman AS  adalah Nabi.  Alhasil,  membawa malma  lafazh kepada Nabi
Sulaiman AS adalah lebih utama.

2. Menghadirkan sebuah singgasana (istana) dalam hitungan detik yang cepat
adalah sebunh kemanpuan dan derajat seorang hainba yang sangat tinggi.
Jika   Ashif   mampu   melakukarmya   dan   tidck   dengan   Sulaiman   AS,
bemalma bahwa Ashif lebih unggul dibandingkan  Sulaiman AS,  dan ini
tidck dibermkan.

3. Jika Sulaiman AS dalam umsan tersebut membutuhkan bantuan Ashif, itu
menunjukkan kepada lemahnya Sulaiman AS di mata ralryatnya.

4. Sulaiman   AS   berkata,   "Ini   termasuk   kumia   Tuhanku."   Kalimat   ini
mengindikasikan  bahwa  mukjizat  dimaksud  telah  dinyatakan  oleh  Allah
SWT dengan doa nabi Sulaiman AS

'°°[Lih.j4JAfa/foa!rrar4JWa/.I.z(12/114).
1°°2Lih.Ma!'am[!.AJgwr`an)(5/134).



As-Suhaili   berkata,   "Muhammad  bin  Hasan  menyebutkan,

sosok dimcksud adalah Dhabbah bin Udd." Akan tetapi, pemyataan
ini  tidak  benar,  sebab,  Dhabbah  adalah  anaknya Udd bin  Thanjali,
namanya  adalah  Amr bin  Ilyas  bin  Mudhar bin  Nazar  bin  Ma`ad.
Ma`ad ini hidup pada masa raja Bukhtanashar,  dan itu setelah nasa

yang  sangat panjang  dari  nasa  Sulaiman  AS.  Artinya Ma`ad  tidak
hidup   semasa   dengan   Sulaiman   AS,   maka   bagaimana   mungkin
Dhabbah  bin  Udd  bisa  semasa  dengan  Sulaiman  AS,  padchal  di

atasnya ada lima kakek moyang?! Pemyataan ini jelas bagi yang mau
merenungkarmya."

Ibnu Lahi`ch berkata, "Sosok tersebut adalch Khidhir AS.1003"

Ibnu  Zaid  berkata,   "Sosok  yang  mempunyai   ilmu  Kitab   adalah
seorang lelaki  shalih  yang hidup  di  semenanjung AI Bahr."1004 Pada

hari tersebut dia keluar untuk melihat penduduk bumi, apakah mereka
menyembah  Allah  atau  tidck.  A]chimya  dia bertemu  Sulaiman  AS,

Lelaki tersebut berdoa dengan menyebut mama dari nana-mama Allah

yang agung dan doanya terkabul. Singgasana berada di tempat dalam
iekejap.„

Pendapat ketujuh: Lelaki tersebut seseorang dari Bangsa Israil
namanya Yamlikha, dia mengenal mama Allah yang mulia. Demikian

yang  disebutkan  AI  Qusyairi.  Ibnu  Barzah  berkata,  "Lelaki  yang
mengerti ilmu AI Kitab namanya adalah Usthum, seorang ahli ibadah
dari Bangsa Israil." Demikian disebutkan oleh AI Ghaznawi.

L°°3 Atsar dari |bnu Lchi`ali, disebutkan AI Mawardi dalan kitab tafsinya (3/201 ),

dan   Ibnu   Athiyah   di   dalam   .4/   A/«Aar7iar   .4/   Wro/.Zz   (12/113),   dan   Ar-Razi
menisbatkan pendapat ini kepada Ibnu Mas`ud RA..

]°°4  Atsar  dari  lbnu  Zaid,  disebutkan  Ar-Razi  dalani  kitab  tafsinya  (24/197)

dengan ringkas.



Muhammad   bin   AI   Mulikadir  berkata,   "Sosok   dimaksud
adalch Sulaiman AS  sendiri. Adapun asumsi orang bahwa ada sosok

lain itu tidak benar. Adalah seorang lelaki dari bani Israil yang diberi

ilmudankepahananolehAllahSWTberkata,&j'£ij:®ij:§£,4>djj:°6i
a;S     "Aha  akan  membowa  singgasana  itu  kepadanu  sebelun
mafamct berhedzp. " Sulaiman AS berkata, "Datangkanlah." Lelaki itu

berkata,  "Engkau  seorang nabi  dan  anak  seorang nabi, jika  en8kau
berdoa kepada Allah SWT, Dia akan mengabulkan doamu." Sulaiman
AS berdoa dan seketika singgasana Balqis berada di hadapannya.

Pendapat  lainnya  (kedelapan):   Sosok  tersebut  adalah  Jibril

AS.]°°5Demikian dinyatakan An-Nakha`i, dan diriwayatkan dari Ibnu

Abbas.  Maksud  dengan  ilmu  Kitab  adalah  pengetahuannya  seputar
Kitab-kitab  Allah  yang  diturunkan,  atau  kitab  yang  di  Lauh  AI
Mahfuzh.  Ada yang mengatakan,  ilmu  surat  Sulaiman AS  terhadap
Balqis.

Ibnu   Athiyah]°°6   berkata,   "Mayoritas   ulana   bexpendapat
bahwa sosok tersebut  adalch  lelald  shalih dari  Bani  lsrail  namanya
Ashif bin Barkhaya."

Diriwayatkan bahwa dia shalat dua rakaat, lalu berkata kapada
Sulaiman AS, "Waliai Nabi Allah, arahkan pandanganmu." Sulaiman
AS  mengarahkan  pandangannya  ke  arah  Yanian  dan  dia  melihat
singgasana.     Sebelum     Sulaiman     AS     menarik     pandangannya,
singgasana itu kini ada di hadapannya."

loos Disebutkan Ar-Razi, „z.d:  dan Ibnu Athiyah di dalam j4/ MzfAczrra!r A/  Wra/-jz

(Lzttf)L.A|MuhattarAIwdyiz(12lH3).



Mujahid     berkata,     "Maknanya     adalah     terus     menerus
memandang hingga dengan sendirinya pandangannya kembali karena
lelah."

Ada  yang  mengatakan  bahwa  maksudnya  adalah  seukuran
kelopak mata yang terbuka lalu mengatup. Itu sebagaimana jika Anda
berkata,  "Berbuatlali  demikian  dalam  sekejap  mata."  Pendapat  ihi
lebih tepat.  Sebab, jika perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh  Sulaiman
AS, maka itu adalah mukjizat. Jika dari perbuatan Ashif atau lainnya
dari wali Allah maka itu adalah karamah baginya.

AI Qusyairi berkata, "Telah mengingkari adanya karamch para
wali  bagi  siapa  yang  berkata  sosok  yang  mempunyai  ilmu  Kitab
adalah Sulaiman AS. Sulaiman AS berkata kapada Ifiit:  j:; £,A.> d±j: ®6i

6:{S    &S\= '3€€.  5S   `Aku  ahan  membawa  singgasana  itu  ke;adz;mu.'
Menunit  mereka,  apa  yang  dilakukan  Ifiiit  bukanlah  mukjizat  dan
bukan pula karamah. Sebab, bangsa jin memang memili]ri kemampuan
untuk itu.  Sebuah anasir tidak akan dibelch dalam satu keadaan pada
dua tempat. Akan tetapi, terbelahnya itu dapat dipahami dengan cara
Allah      meniadakan      anasir      pada      ujung      timur      kemudian
mengembalikannya kapada keadaan kedua.  Keadaan kedua tersebut
setelah  ketiadaarmya  di  ujung barat.  Atau,  dengan  cara meniadakan

tempat-tempat di pertengchannya dan kemudian mengembalikannya."

AI Qusyairi berkata, "Wahab meriwayatkannya dari Malik. "

Ada  yang  mengatakan  bchwa  didatangkan  melalui   udara.
Demikian yang dikatakan Mujahid. Jarak antara Sulaiman AS dengan
singgasana Balqis adalah I.arak antara Kufch dan AI Hirah.

Imam   Malik   berkata,   ``Singgasana  Balqis   di   Yaman   dan

Sulainan  AS   di  Syam."  Di  dalam  kitab-kitab  tafsir  disebutkan:
Singgasana  Balqis   menembus   bumi   dan  muncul   menyembul   di



hadapan  Sulaiman  AS.  Abdullch bin  Syaddad berkata,  ``Singgasana
muncul  dari  lubang  tembus  di  bawah  bumi."  Wro//czAzt  ,4'/am  nana

yang benar.

Firman  Allah  SWT,  ,:JIG,  je€:2  :`:i  lil;  e  "Moha,  f&fha/a
Sulainan  melihat  singgasana  itu  terletak  di  hadapannya,"  yalmi
nyata di sisinya;  a;L'j` ¢js I,i, \i:i j6  ``...z.a pw# berhafcI,  'J#j fer"aswfr
har#I.a   rwfocI#ha'. "   Pertolongan   dan   kemenangan   ini   disebabkan

kemuliaan  Tuhanku;     ~e!S=},  "U7zf«fr  me#coba   aha. "  AI  Akhfasy

berkata, "Maknanya: untuk mengetahui." Jifi  iiJ££;i: "4pahafe ¢ha
bersyukur   atau  mengingka:ri   (akan  hikmat-Nya). "  Uhama  Leri:"ya.

berkata, "Malma ~¢!}=!~'«»f«A me#cob¢ aha, ' yakni: agar menyembah-

Ku.  Ini kalimat kiasan.  Mcksud sebenamya dari  ujian  adalch untuk
mengrjiku apakch aku akan menjadi hamba yang mensyukuri nikmat
atan rfufur nikmat."

&:±S± 'rfe;(1;S :S  JS  "Dan barangsiapa yang bersyukur

maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri. "
Yakni,  manfaatnya  kembali  kepada  dirinya  sendiri.  Perkara  yang
harus    berlaku    setelah    bersyukur    adalah    sempumanya   nikmat,
berlangsung  lama  dan  bertambch.  Prilaku  syukur  adalah  pengikat
nikmat yang ada, dan dengan syukur nikmat yang hilang kini kembali,

%jSi,'p'.oS:;f$4``Danbarangsiapayangingkar,makasesungq;,hnya
»F£",agiretfecz#fu A4l¢fo¢ Kcz);a!, " dari perbuatan syukur (hamba-Nya),

M¢Acz Mzt/I.cz, " dalam memberikan kelebihan dan keutamaan.



Firman AIlah:

ffir©f„#.y,6.p€f;,f3j3;f~c#fjkff#Gj;¥j6
#8¢'t#jj.tG£,ji:j3,'£<ca'6±ch;\i3G:ij£~6:~{
©  aiF3±jcr, L<rf±:rif;u¢c,,'# i;PL'ci=j ©

`` Dia berkata, ` Rubahlah baginya singgasananya,. maka kita akan

melihat apakah dia mengenal atoukah dia termasuk orarlgrorang

yang tidck mengenal(nya).' Dan, ket{ka Balqis datang, kepedanya
ditanyakan, ` Serupa inikah singgasanamu?' Dia menjowab,

' Seahan-clan singgasana ini singgasanaku, hami telch diberi

pengetahuan sebelumnya dan kant adalah orangrorang yang
berserah dirt.` Dan, apa yang disembahnya selama ini selaln AIlah,

mencegahnya (untuk melahirkan keislamannya), karena
sesungguhnya dia dchulunya termasuk orangrorang yang haf ir."

(Qs. An-Naml [27): 41-43)

Firman Allah SWT, f+ a gis "Dia berkata, `Buatlah
asz.#g dczgz.7I)/ai sz.#ggasa!7za#}Ja '. " Yalmi, gfea)ryz."wftw artinya rubahlah

singgasananya.  Ada  yang  mengatakan  bchwa  buat  bagian  atasnya
menjadi bagian bawahnya dan sebaliknya bagian bawahnya menjadi
bagian   atasnya.   Ada   yang  mengatakan  bchwa  Rubchlch   dengan

penanbahan dan pengurangan.

AI Farra`]°°7  dan ulana ahli nahwu lainnya berkata,  "Alasan
mengapa  Sulaiman  AS  memberi  perintah  agar merubah  singgasana

'°°7 Lib. Ma'a#I. .4/ gwr`aH (2/294).



Balqis, sebab, syetan berkata kapadanya, 'Akalnya tidak sehat,' maka
Sulalman AS indn menguji kebenaran tuduhan tersebut."

Ada yang mengatakan bchwa bangsa jim takut kelck Sulaiman

AS  akan menikah dengan ratu Balqis  dan mempunyai  anck darinya,
dengan  demikian  bangsa jim  selamanya  clan  menjadi  hanba  bagi
keturman  Sulaiman  AS.   01eh  sebab   itu  mereka  berkata  kapada
Sulaiman  AS,  `Ratu Balqis  itu  ckalnya  lemch,  dan kckinya  saperti
kaki keledai." Maka,  Sulaiman AS berkata,  "\fi;£  a i;J€ /Bwaf/a!fa
¢sz.Jcg    bczgz.nyc[    sz.nggrsa#a#)/a/,    agar    kita    mengetchui    keadaan

akalnya."

Sulaiman AS mempunyai penasihat dari bangsa jim.  Sulaiman

AS berkata, "Bagaimana saya bisa melihat kedua kakinya, tanpa harus
memintanya  untuk  membukanya?"  jin  penasihat  tersebut  berkata,
"Saya akan membuat kolani air di istana ini dan di atasnya dipasang

kaca.   Kelak   dia   akan   menduga   itu   adalah   air,   dan   dia   akan
mengan8kat   bajunya   pada    saat   itulah    engkau   melihat   kedua
kakinya."1008 Inilah penjelasan dari yang diberitakan Allah SWT.

t°°8 Perkataan ini tidak benar. Hendaknya perkataan-perkataan. semisal ini dihapus

dari kitab-kitab tafsir, sebab, berisi pendiskriditan nabi Sulaiman AS. Pendapat yang
benar yang harus kita ketahui berkaitan dengan penjelasan dinraksud, adalah bahwa
Sulaiman  AS  bemraksud  membangunnya  untuk  memperlihatkan  kepada  Balqis
kebesaran kerajaarmya dan kekuasaarmya, dan bahwa Allah SWT telch memberinya
sebuah kerajaan, dan memberikan bagian dari sebab-sebab sebuah kemakmuran dan
kemajuan yang belum pemah diberikan kepada para Nabi selaimya yang merupalcan
tanda nikmat yang lebih selain dari nikrmt kerajaan tersebut. Tidak mun8ldn bagi
Sulaiman  AS  yang  meminta  kepada  Allah  SWT  agar  dianugerahi  hilmah  yang
sesuai dengan hiknch-Nya dan Allah SWT mengabulkarmya, pada saat yang sama
melckukan siasat  seperti  ini  sehingga melihat kepada  apa yang  diharamkan Allah
SWT yaitu kedua betis ratu Balqis.  Sulaiman AS  sungguh agung dan mulia untuk
berbuat demikian. Kalau bukan karena Balqis melihat agama dan akhlalc Sulainan
yang milia sudah tentu dia tidck akan menerima ajakan Sulaiman AS agar beriman
kepada Allah SWT, setelah menyesal dan bertaubat dari peribadatan bintang-bintang
dan matahari. Lib. AJ Jsra `z./I)a;af wa ,4J A4awdtiw `af karya Abu Syuhbah hal. 350.



Fiman  Allah  SWT,  £:~¢  ffir  "Kefz.ha  drf&»g, "  mcksudnya

Balqis;  J3~ "DI.fa!nyafa#, "  kapada Balqis;  3 ,'£~g J'6  kj+i,;  \33Gi
"Serupa    inikch    singgasananu?    Dia    menjowab,    `Seakan-akan

sz.ngg¢scz#a  I.#!.  s!."ggrsa#afro. "  Balqis  mengatakan  demikian,  sebab,

dia meninggalkarmya dalam keadaan terkunci. Dia tidak mengatakan
"ya"   dan   tidak   menolck.   Dari   sini   Sulaiman   AS   mengetchui

kesempunaan ckal Balqis.

krimch berkata, "Balqis seorang yang bijak, dia berkata,  ,'£'g
CS  ` Seahan-ckan singgasana ini singgasanahaT'

Muqatil  berkata,  "Balqis  mengenalnya.  Tetapi  Sulaiman  AS

menanyakarmya  dengan  kalimat  ragu,  dan  karena  itu  Balqis  tidak
menjawab   dengan  tegas.   Jika  ditanyckan,   'Inikah  singgasanamu?'
mcka Balqis akan berkata, 'Ya.'`°°9 Demikian juga yang dikatckan AI

Hasan bin AI Fadhl.

Ada   yang   mengatakan   bahwa   Sulaiman   AS   bemaksud
menegaskan kepada Balqis bchwa bangsa jim tunduk kepadanya dan

jugabangsasyetanagarBalqismengertibahwahalituadalchpertanda
Kenabian dan agar Balqis beriman kapadanya.  Sulaiman AS berbuat
demikian sebagai balasan atas hadiah yang dibawa Balqis berupa para

pelayan remaja putra dan putri.

\1;;    de       j3!\   C&i!i5      "Kand  telah  diberi  pengetahaan

sebe/cim#)/a!. "    Ada  yang  mengatakan  bahwa  Ini  perkataan  Balqis.

Yakni:  Kami diberi ilmu dengan kebenaran Kenabian  Sulaiman AS
sebelun tanpaknya tanda Kenabian yalmi  singgasana ini, a±=  g
"Dan kami adalah orang-orang yang berserah dirt." Tact dan t`]n!drik

kepada perintah Sulaiman AS.

'°°9  A| Mawardi menyebutkamya dari Muqatil dalam kitab tafsimya (3/203).



Ada yang mengatakan bahwa itu adalah perkataan  Sulaiman
AS.  Yakni:  Kami  telah  diberi  ilmu  dengan  kekuasaan  Allah  SWT

dengan kehendak-Nya tidak sekali ini saja.

Ada  yang  mengatakan bahwa ;ij.i  C£,;Ij  "Kamz.  fe/¢A  dz.berz.

pe7!geJczA«aM, "  akan keislaman Balqis  dan kedatangannya untuk taat
sebelum  Balqis  sendiri  hadir  di  hadapannya.  Ada yang mengatakan

bahwa itu adalch perkataan para pembesamya Sulaiman AS.  Wa//afew

a'lam.

Firman Allah SWT, ,4if ;u¢ cr,'{±  cfgL' l:i=j "Da», ape );a»g
disembahnya selama ini selaln Allah, mencegahnya (untuk melahirkan
keg.s/a7#a##);aJ. "  Waqaf  pada  kalimat,   ,jf   £L)i   cr,    adalah  bagus.

Maknanya:   Penyembchamya   terhadap   matahari   dan   bulan   telch
mencegahnya   dari   penyembchan   Allah.   Maka,    L'   berada   pada
kedudukan 7~a/B '.

An-NuhasL°]°  berkata,  "Maknanya:  Penyembahannya  kapada
selain   Allah   telah   mencegahnya   dari   menyembah   Allah,    dan

penyembchannya   tersebut   telah   mencegahnya   dari   pengetchuan,
berdasarkan pengetahuan kami, dia akan memeluk Islam. "

Boleh  juga    1;'   berada   pada   kedudukan   #asfaab.   Dengan
demikian   susunan   kalimatnya:   Sulaiman   AS   mencegahnya   dari

peribadatannya kapada selain Allah SWT, yakni membuat perintang
antara  Balqis  dan  sesembahannya  itu.  Boleh juga  bemakna:  AIlah
SWT mencegahnya dari menyembah benda-benda selain Allah SWT
Lafazh   'a]c   (dari)   dihapus  dan  kata  keljanya  menjadi  kata  kelja

m#f¢ `addz. (kata keja yang membutuhkan objek). Misalnya:  &; 3tfij

\°`° Lth. I'rab AI Qur`an (312\Z).



3fi}"Dan, Musa memilih haunnya,"\°" rr[cksotrya., min qoumihi (hart
kaumnya). Sibawaih bersyair:

Saya memberitckan (dari) Abdullah tentang iklim

Yang hint baik, tetanggc[nya tercela yakni dingin dan panasnya]°]2

Sibawaih berkata malmanya adalah #abbz. 'fc{  `cz7c ,4bdz.J/czfe.
'®±±S £S  cf,  i::;I P\2   "Karena sesungguhnya dia dahalunya

fermclsz{fr  orczng-ora#g  );czng  facz¢r."  Sa`id  bin  Jubair  membacanya,

i4#7ccz%czcz  dengan focz"za% /czffaafo,  dan berada pada kedudukan #czs%ab

dengan  makna  /I.`a##czAacz.  Boleh juga  bczda/  dari  lafazh   L'  ,  maka

berada pada kedudukan  rtz/fl ', jika  1;' subjek pelaku kelja bagi  kata

kelja   asfe-s%c!czddct.   Boleh   pula   pada   kedudukan   kasrah,   sebagai

kalimat baru.

Firman AIlah :

#£j6taifc£;££rs'i±''i:{±'i3fjffii#tgrGj3,

±'==I=:f!csir=:IfjL+jJ'lLsi3SC£1¥j±"G7±;
©giv't+i,d,ffi

"Kepadanya dikatakan, ' Masuklah ke dalam istana` . Maka, tatkala

dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan
disingkapkanrtya kedua betisnyoL. Sulalman berkata, ` Sesungguhnya

ia adalah istana llein terbuat dart kaca' . Balqis berkata, ' Ya
Tuhanku, sesungguhr[ya cku telah berbuat whalim terhadap diriku

:::;3;.a£]£`irkan£#k:::..Lid.,#Kzfab(1/|8),danfy¢r"ry-SyawaAz.a,karya
Syantanri(I/18).



dan aku berserah diri bersana Sulaiman kepaha Allah, Tuhan
scmcsfq a/anz '." (Qs. An-Naml [27] : 44)

tif

Firman Allah SWT,  L±;i)i I;;t G jt?,  "Kepada!#)/a dz.haJa!ha#,
'A4las#k/aft isJ¢#¢'." Menurut Sibawaih]°]3 susunan kalimatnya adalah:

idtfaw/I.I.   I./cz   osft-Sfe¢rfaz.   (masuklch   ke   dalam   istana).   Lafazh   I./cz

ditiadckan   dan   kata   keljanya   menjadi   met/a `a!cJdz.   (membutuhkan

objek). Abu AI Abbas menyalahkan gz+a `¢fo ini. Dia berkata, "Karena

kata   kelja   daAfacz/cz   bermalma   mczcJ*rfeww/   (yang   masuk)."1014   ,4sfo_

Sfearfew  adalah halaman terbuat dari kaca yang di bawahnya ada air

dan di dalanmya terdapat ikan.  Sulalman AS berbuat demikian untuk

menunjukkan  kepada  Balqis  bahwa  kerajaarmya  lebih  besar  dari
kerajaan Balqis. Demikian yang dikatckan Mujahid.

Qatadah berkata, "Terbuat dari kaca di bawahnya air,   ii€jl
'£f3 `Dikiranya holam air yang besar'. Al-Lutia ed:ash al maa`  (a:ir).

Ada yang mengatakan bahwa asfa-Sfe¢rfow  adalah  a/ g¢sfe"  (istana).

Demikian menurut Abu Ubaidah)°t5.

Ada yang mengatckan bchwa as fa-S7!arfow  adalch j4sfo-sfeclfo#w,

halaman runah.  Sebagaimana dikatakan: Hczczdzz.fo!. sfaclrfe¢fw ad-dear,

ini halaman rumah dan rm gaa `afwAoa bermalma salna.

Abu Ubaidah meriwayatkan di dalam .4/ Gfaarzb 4/ A4lusfacz7I#a/I/

bahwa czsfo-sfoa7.few adalah setiap bangunan yang tinggi jauh dari bumi.

i4/   M«mcz77iad   adalah   czfA-77Zawz.z./   (yang   panjang).    An-NuliasL°]6

1°[3 Lib. j4J Kltab (1/79).
`°'4Lih./'rabj4Jgwr`am,karyaAn-NIha§(3/213).
1°15 Lib. Ma/.ae t4J gwr `aH (2/95).
'°'6 Lib. "a'a„z. j4J @r`a# (5/139).



berkata,  "Asalnya disebutkan untuk setiap bangunan yang berfungsi
hanya untuk sebuch pekelj aan. "

S%¢rfow7t  dari  perkataan:  /czb¢7®w#  sfo¢rz.I.Aw#  yckni  susu  yang

mumi, manakala beluni bercampur air. Juga dari perkataan: sfaarrcha
bz.  cz/  a7%r,   memumikan  perintah  maksudnya  menjelaskannya.   Di

antaranya pula:  `a!r¢bz.)a/w# sfoarz.I.few# (arab yang mumi).

Ada yang mengatakan bahwa sulaiman AS berbuat demikian

untuk mengrji perkataan jim bahwa ibu Balqis adalah dari bangsa jin
dan kakinya seperti kaki keledai. Demikian yang dikatakan Wchab bin
Munabbih. Manakala Balqis melihat kolan air, dia merasa takut dan
menyan9ka  Sulaiman  AS  bemaksud  menenggelamkannya.  Balqis

juga heran bahwa temyata Kursi singgasana Sulaiman AS berada di
atas air. Dia melihat fatamorgana, dan Balqis tidak mampu untuk terus
be;riwh][L.  \=;±\=   S  ;;±Zio "Dan  disingkapkannya  kedua  betisnya."
Temyata  betis  Balqis  adalah  betis  terindah  yang  pemah  dimiliki
wanita,  dan  tidak  ada  cacat  sebagalmana  yang  dinyatakan  jim.1017

Hanya saj a kakinya berbulu.

Setelah melihat yang demikian itu dan Sulainan AS menarik
kembali  pandangannya,  dia  berkata,   :±¥S   c£:     ¥j=±    "c±r>> .#L
"Sesungguhaya   ia   adalah   istana   licin   terbuat   dari   kaca.''   AI

A4wmarrad  adalah  cz/  mclfeha##fr  (yang  bersih)  dan  cz/  mclm/crs  (yang

halus). Makna senada didapat dari perkataan: a!/ czmrcld (remaja putra

yang belum beljenggot).  ram¢r7~a!da czr-rcz/.w/w (1elaki yang mencukur

jenggotnya)    setelah   tumbuhnya.    Demikian   yang   dikatakan   AI
Farra`L°'8.  Di  antaranya:  any-s);a/.arafr  clJ mclrd¢¢`  ®ohon yang tidak

berdaun),  dan rczm/¢fa 7"fl7ich!c!`  (sebidang tanah yang tidak ditumbuhi

t°t7  Sebagainrana  telah  kami  jelaskan  sebelumnya  perkataan  semisal  ini  tidak

benar.
`°\8 Lib. Ma'ani AI Qur`an (21295).



rumput). j4/ mzJma77-pd I.uga bemakna a/ m«fAawwa/ (yang panjang).

Di antaranya ¢s4-sfta„m/ disebut c}/ maarl.d sebab kosongnya halaman.

Abu  Shalih  berkata,  "Panjangnya  seperti  panjangnya  pohon
kuma."

Ibnu  Syajarah  berkata,  "Panjang  dan  lebamya  sangat  luas."
Seorang penyair berkata:

Saya berangkat pagi sekali dan saya dapati mereka

Datang dart arah matahari mengenckan bdyu besi yang lebar (as-
Saabiriy al munarrad)1 019

Yakni  ad-dwr#w`  a/  waas!.`afa  @aju  besi  yang  lebar).  Pada

ketika itu ratu Balqis berserah diri, tunduk, dan memeluk Islani serta
berikrar  bahwa  dirinya  selana  ini  dalam  kezhaliman,  sebagaimana

yang akan dij elaskan nanti.

Ketiha Sulaiman AS melihat kapada betis Balqis, dia berkata
kapada penasihatnya  dari  bangsa  syetan,  "Bagaimana  caranya  saya
membersihkan  bulu-bulu  di  kakinya  tanpa  menyakiti  tubuhnya?"
Dipanggillah    pekelja   yang    bisa   menghilangkan    bulu    rambut.
Pekeljaan membersihkan bulu ranbut  sudah  ada  sejak  dahulu kala,
demikian I.uga pemandian uap panas. Diriwayatkan bahwa Sulaiman
AS  akhimya  menikahi  ratu  Balqis  dan  tinggal  di  Syam.  Demikian

yang dinyatakan Adh-Dhahhck.

Sa`id  bin  Abdul  Aziz  berkata  di   dalam  kitab  karya  An-
Naqqasy,  "Sulaiman  AS  menikahinya  dan  mengembalikannya  ke
kerajaarmya  di  Yaman.  Sulalman  AS  mendatanginya  sekali  dalam
sebulan.  Darinya,  Sulainan AS  memperoleh  anak  dan  diberi  mama

`°`9  Syair  ini  terdapat  di  dalan Tafsir AI  Mawardi  (3/205)  dan Fafti  .4J  g¢dl.r

(4/199).



Daud.  Daud  bin  Sulaiman  AS  wafat  pada  nasa  kekuasaan  nabi
Sulaiman AS ."

Dalam beberapa riwayat,  Rasulullah  SAW bersabda,  "Ba/gz.s

mempunyai betis yang indah di antara wanita-wanita muslim, dan dia
termasuk  di  antara  istri-istri  Sulaiman  AS  di  surga. "\°2°  De"ikian
disebutkan oleh AI Qusyairi.

Ats-Tsa`1abi  menyebutkan  dari  Abu  Musa bahwa Rasulullah

SAIN  bersatoitoda, "Sosok.yang  pertama  halt  mengadahan  mandi  uap

panas adalah Sulaiman bin Doud. Manakala punggung Sulaiman AS
menyeritwh dinding dan merasakan panasnya, Sulaiman AS mengadwh

berdoa agar dijouhhan dart azab ALllch SWT. ''\On

Setelah  itu,  Sulaiman  AS  merasakan  cinta  yang  mendalam
terhadap Balqis. Setelch menikchinya, Sulaiman AS menempatkannya
di   kerajaarmya   di   Yaman.   Sekali   dalam   sebulan   Sulaiman   AS

mengulijunginya, dan berdian bersananya selama tiga hari.

'°2°  Ibnu  Katsir  menyebutkan  sebuah penafsiran  yang  tidak menyatakan bahwa

Ba,[ogisE:]d¥tsmdeen£:adii£;ai:|iu:[a,#o4A;a#gs¥graf.a:afF#m"a#fLra£3/:I:5}.a„asda„

memunculkan   pekerjaan   membersthkan   bulu   di   twbuh   adalah   Sulatman   AS.
Mamakala Sulainan AS masuk ke pe:rlilandian uc[p panas, dia merasckan panasnya,
dan berhata, 'Oh, semoga (aJou) dyouhkan dari siksa Allah SWT.' Sulaiman adalch
orang yang pertarma kali mengadrh dan berdoa dijouhhan dart siksa." Disedndk:an
As-Suyuthi dari riwayat Ibnu Abi Syaibah. Juga diriwayatkan oleh Ibnu As-Sumi di
dalarn  `4m¢/  yaetm  w& £czz./aA.  AI Uqaili,  di dalam 4dA-DAzf 'a/a`.  Ath-Thabrani di
dalam f4/  Ka!bz.r.  Ibnu  Adi,  dalam 4/  Kamz./.  AI  Baihaqi,  dalam 4s-Szf»a».  Ibnu
Asaldr dari Abu Musa,  disebutkan pula  oleh Imam As-Suyuthi  di  dalam i4J /amz.'
4sA-SAagz.r hadits no. 2839 dan menilainya dha`if.

AI Manawi menguatkan dha`ifirya hadits ini berdasarkan apa yang disebutkan AI
Baihaqi,  AI  Bukhari  dan  Khathib  seputar  penolakan  dan  pengingkaran  mereka.
Haidi:ts der[gan \a,£a;ch.. "Sosok yang pertama sekali membuat pemandian uap panas
adalah  Sulaiman  AS"  Disedutan  As-Sny\i:thi  di  dalam  AI  Jami'  AI  Kabir  darn
riwayat AI Bulchari di dalam rczrz.*fr-nya dan AI Uqaili di dalam ,4dA-DAz4 `a/a ` dari
riwayatAbuMusa.Lib.4//amz"i4JKabz.rdanfJamis}/-nya(1/3214).



Asy-Sya`bi  meriwayatkan  bahwa  sejumlal  orang  dari  bani
Himyar  menggali  lubang  kuburan  para  raja,  mereka  mendapati  di
dalamnya  seorang  wanita  terkubur  mengenakan  pakaian  terpintal
dengan   emas.   Pada  bagian  kepalanya  terdapat  tulisan   dari  batu

pualan:

Wahai semua koum, mari tinggal bersama

Dan kirtyungilch kuburanku yang gelap pada musim semi

Agar kalian mengerii bchwasanya aha adalah yang

Disebut olch zaman dengan Balqis

Aku diperkuat oleh kerajaan di Hinyar

Oleh rakyatku dan masa laha yang ramch

Aku adalah roy a dan pengaturmya

Tunduk kepada Allah

Suamiku Sulainan, Sang Nabi

Pengdyar Kitab Taurat

Allah tundukham angin bagirrya sebagal kendaraan

Menghembus terkadang sebagai rakit sampan

Bersama analcku Dand, sang Nabi

Yang disucihan Ar-Rahman sesuci_sucinya] 022

Muhammad  bin  Ishak  dan  Wahab  bin  Munabbih  berkata,
`Nabi Sulaiman AS tidak menikahi Balqis. Hanya saja Sulainan AS

berkata  kepadanya,   'Pilihlch   seseorang  untuk  menjadi   suamimu.'
Balqis  berkata,  'Wanita  sapertiku  tidak  akan  menikah,  aku  sudah

mempunyai   kerajaan   yang   besar.'   Sulaiman   AS   berkata,   'Islam

L°22 Bait-bait syair ini semuanya milik AI Mawardi dalam kitab tafsinya (3/250).



men9haruskan   pemelulmya   menikah'.   Akhimya   Balqis   memilih
seorang raja Yanian bergelar Tubba` bemama Hamdan. Sulaiman AS
menikahkannya    dengannya    dan    menempatkannya    di    Yaman.
Sulaiman  AS  memerintahkan  Zub`ch,  raja jim  di  Yaman  agar  taat
kapada Hamdan,  dan Zub`ah menciptakan untuk Hamdan  sejumlah

pabrik. Demikianlah, Hamdan menjadi raja di Yaman hingga akhimya
Sulaiman AS wafat."

Sekelompok  ulania  berkata  bahwa  tidak  ada  riwayat  yang
menyebutkan apakch Sulaiman AS menikahi Balqis atau menikahkan
Balqis. Silsilin Balqis adalah Balqis binti As-Sarh bin AI Hadahad bin

Syurahil bin Adad bin Hadr bin As-Sarh bin AI Hars bin  Qais bin
Shaifi  bin  Saba`  bin Yasyjab  bin Ya`rab  bin  Qchthan bin Abir bin
Syalikh bin Arfakhsyadz bin Sam bin Nut. Kakeknya Hadchad adalah
raja agung yang mempunyai 40 anak dan kesemuanya menjadi raja.
Raj a Hadahad adalah raj a bumi Yaman keseluruhamya.

Ayah Balqis,  As-Sarh berkata kapada raja-raja kecil,  "Tidak
seorang pun di antaramu yang sederajat denganku." As-Sarh menolak
menikah dengan anak mereka. Maka, orang-orangnya menikahkannya
dengan  wanita  dari  bangsa jin  bemana  Raihanal  binti  As-Sckan.
Darinya,  As-Sarh  memperoleh  anak perempuan  bemama Balqamah
dan dia ifulah Balqis. Hanya Balqis anak As-sarh.

Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sa!/czfo sczfw

orang t:ua Balqis dari bangsa jin` ."

Alchimya ayahnya wafat. Rakyatnya berbeda pendapat tentang
kemun9kinan Balqis  menjadi  raja mereka ke  dalam  dua kelompok.
Akhimya  mereka  memutuskan  untuk  mengan8kat   seorang   lelaki
menjadi pemimpin mereka, tetapi, perangai lelcki itu tidck baik.  Di
antara perangai jahatnya  adalal  suka menzinahi  istri  penduduknya.



Balqis marah. Sebagai siasat, Balqis menyerahkan dirinya kepada raja

tersebut untuk dinikahi. Raj a tersebut menerimanya dan menikahinya.
Malamnya, Balqis memberinya banyak minuman keras, dan pada saat
mabuk Balqis memotong kepalanya dan menggantungnya pada tiang

pintu  rumahnya,  Akhimya  penduduk  menyerahkan  kapemimpinan
mereka kepada Balqis sebagai ratu mereka.

Abu  Bakrah  berkata,  "Disebut-sebut  mama  Balqis  di  dekat
Rasulullah   SAW,   dan   Rasulullah   SAW   bersabda,   Tz.daft   crha#

beruntung sebuah koum yang pimpinannya adalah wanita' . "

Disebutkan:   Sebab  mengapa  ayah  Balqis  menikah  dengan

wanita  bangsa jin  adalah  karena  As-Sarh  adalah  menteri  bagi  raja
`Aat. Kebiasaan buruk raja `Aat adalah memaksa penduduknya untuk

menyerahkan   istrinya  apabila  dia  suka  kapadanya  untuk  berzina
dengannya. As-Sarh march dengan perbuatan rajanya tersebut, dan dia
bersumpch  untuk  tidak  menikah   Qchawatir  istrinya   diminta  oleh
rajanya).

Pada   suatu   hari   dalaln   perjalanan   dia   bertemu   dengan
seseorang.  Lelaki itu bertanya,  "Apakch kamu sudah beristeri?" As-

Sarh berkata, "Saya tidck akan menikah, selamanya. Raja negeri kami
suka  meranpas  istri  rakyatnya."  Lelaki   itu  berkata,   "Jika  kamu
menikah  dengan  salah  seorang  putri  saya,  raj.a  itu  tidak  akan  bisa
merampasnya     darimu."     As-Sarh     berkata,     "Dia     akan     tetap
merampasnya."  Lelaki  itu  berkata,  "Kami  dari  bangsa jin,  rajamu
tidak  bisa menaklukkan  kami."  Akhimya  As-Sarh  menikah  dengan
salah seorang putrinya dan melahirkan seorang putri bemama Balqis.

Saat wafat ibunya, Balqis membangun keraj.aannya di padang
sahara. As-Sahr, tanpa sengaja, bercerita kepada orang-orang tentang

keberadaan analmya.  Beritanya menyebar hingga didengar oleh raja.



Raja berkata kapada As-Sarh,  "Kanu  mempunyai  anck  gadis  yang
cantik    nanrmn    tidck    membawanya    kepadaku.    Padchal    kamu
mengetahui aku menyukai wanita."

Karena marah, raja memerintahkan untuk memenjarakan As-
Sarh. Balqis mendengar hal tersebut dan mengirim surat kepada raja
bahwa  dia  bersedia  dimiliki  oleh  raja.  Mendapat  angin  segar,  raja

mempersiapkan   rombongan   untuk   menemui   Balqis   di   istananya.

Sesampainya,  saat  raja  bermaksud  masuk  dengan  orang-orangnya,
Balqis mengirim dayang-dayang putrinya dari  anak-anak jin dengan
bentck serupa matahari dan berkata kapada raja `Aat, "Apakah engkau
tidck malu? Ratu kami berkata, 'Apakah kamu clan menemui istrimu
dengan orang-orang ini?'." Raja `Aat mengizinkan para pembantunya

pergi dan dia masuk seorang diri.

Setelah   berada    di    dalam,    Balqis    mengunci    pintu    dan

membunuh raja `Aat dengan sendal, kemudian memotong kapalanya
dan melemparkannya kepada pasukannya. Akhimya pasukan As-Sarh
beserta   penduduknya   mengan8kat   Balqis   sebagai   ratu   mereka.
Demikianlah keadaan berlalu hingga berita tentang Balqis ini sanpai
kepada Sulaiman AS melalui pemberitaan Hud-hud.

Kisahnya  adalah  demikian:  Saat  itu  Sulaiman  AS  bersana

pasukannya  berhenti  di  sebuch  tempat  dari  peljalananya.  Hud-hud
berkata, "Sulaiman AS sedang sibuk untuk beristirahat." Kesempatan
itu  dipergunakan  Hud-hud naik  terbang ke  arab  langit  dan  melihat
lebar  dan  luasnya  dunia.  Hud-hud  menoleh  ke  kiri  dan  ke  kanan
melihat  pemukaan  bumi.   Pada  saat  demikian  ia  melihat  kebun
tananan milik Balqis dan di dalamnya burung Hud-hud. Nana bunmg
Hud-hud tersebut adalah Ufhir.



Ufair   Yaman   bertanya   kapeda   Ya`fur   (naman   Hud-hud)
Sulaiman AS, "Dari nana dan hendak ke mana kanu?"

Hud-hud  milik  Sulaiman  AS  menj.awab,  ``Saya  datang  dari

Syani bersama sahabatku Sulaiman bin Daud."
`Ufalr  bertanya,  "Siapa  itu  Sulaiman?"  Ya'fur  Sulaiman  AS

menjawab,  "Raja bangsa jim, manusia,  syetan, bunmg, binatang liar,
angin dan semua yang ada di antara langit dan bumi. Sementara kanu
dari mana?"

Ufalr menjawab, "Dari negeri ini, yang dipimpin oleh seorang
ratu bemama Balqis. Dia berkuasa atas  12 ribu raja-raja kecil.  Setiap

raja  kecil  tersebut  mempunyai  prajurit  bejumlali  100  ribu,  belum
terhitung para wanita dan anak-anck." Hud-hud terbang bersana Hud-
hud  Yaman  untuk  melihat  Balqis  dengan  keraj.aannya.  Pada waktu
Ashar,  Hud-hud  kembali  kepada  Sulaiman  AS.  Sejak  shalat  Ashar
didirikan, Sulaiman AS  sudah mencari keberadaan Hud-bud-nya dan
tidak mendapatkannya.  Sulainan AS berhenti di sebuah tempat yang
tidak menyimpan air.

mnu  Abbas  RA  berkata  dalam  sebuah  riwayat:  Terik  sinar
matahari menelpa Sulaiman AS,  dia berkata kepada menteri bangsa
burung, "Tempat ini milik siapa?" Menteri bangsa burung itu berkata,
"Wahai  Nabi  Allah,  tempat  ini  milik  Hud-hud."  Sulaiman  AS,  "Di

mana   Hud-hud?"   Menteri   bunmg   menjawab,   "Saya   tidak   tabu,
semoga  Allah  memudahkan  urusan  kerajaan."  Sulaiman  AS  marah
dan berkata,  \i.j€  13\i£  ,'1€::¥tty'   "Szt#ggziA ¢fa{ benar-be#ar afa#
mengazabnya dengan azab yang keras ."

Selanjutnya, Sulaiman AS memanggil Uqab, pimpinan bangsa
burung,  yang  paling  pemberani  dan  keras  siksanya.  Uqab  berkata,
"Apa  yang  en8kau  kehendaki  wchai  Nabi  Allah?"  Sulaiman  AS



menjawab,  "Cari  Hud-hud  sekarang  dan  bawa  kepadaku,  sekarang

juga."  Uqab  pun terbang tinggi  ke  langit hingga melekat  di  udara.
Uqab melihat dunia seckan sebuch mangkuk caper besar yang berada
di  dapannya.  Sejenak kemudian Uqab  melihat Hud-hud datang dari
arab  Yaman.  Uqab  menyusul  menuju  arah  Hud-hud  berada  seraya
menchunuskan c ckar-cakamya.

Hud-hud   berkata   kepadanya,   "Saya   meminta   kepadamu
dengan nana Allah yang telch memberimu kekuatan dan menguasaiku
agar kamu mengasihiku."

Uqab   berkata,    "Celakalah   kamu.    Nabi    Allah    Sulaiman

bersumpah  hendak  menyiksamu  atau  menyembelihmu."  Kemudian
Uqab  membawanya,  keduanya  disanlbut  oleh bangsa burung Nasar

(elang) dan bangsa burung lainnya. Mereka berkata, "Celckalah kamu.
Nabi  Allah  Sulaiman AS  sudch mengancammu,"  Hud-hud  berkata,
"Lalu  apa  mampuku,   siapa  aku?  Apakah  ada  pengecualiannya?"

Merekaberkata,"Benar.SulaimanASberkata,,¢*;gfl+>j±ij'ji
`Kecuali jika benar-benar dia datang kepadalou dengan alasan yang

terang'.„

Kemudian  Hud-hud  masuk  menemui  Sulainan  AS  dengan
mengangkat kapalanya dan menurunkan badan serta sayapnya sebagai
wujud rasa rendah hati kapada Sulainan AS.  Sulaiman AS bertanya
kapadanya,  ``Kemana  kamu,  mengapa  kamu  melalaikan  tugas  dan
kewajibanmu?       Sungguh       aku       clan       menyiksamu       atau
menyembelihmu."  Hud-bud  berkata,  ``Wahai  Nabi  Allah,  ingatlch
kedudukanmu di hadapan Allah dan perhatikanlah ketidakberdayaan
saya  di   hadapanmu.   Sulaiman   AS   terkejut   den  merinding   bulu
kuduknya, dan seketika itu juga dia memaafl[an Hud-bud."



Ikrimah   berkata,   "Hal   yang   menyebabkan   Sulaiman   AS
membatalkan  siksaannya kapada Hud-hud,  adalch hakikatnya Allah
SWT yang membatalkannya dan itu disebabkan Hud-hud berbuat baik
kepada  kedua   orang  tuanya.   Kebaikan   tersebut  berupa  Hud-hud
mengambilkan   makanan   untuk   orang   tuanya   dan   menyuapinya.
Setelah itu Sulaiman AS berkata kapadanya,  'Mengapa kamu datang
terlambat?.'  Hud-bud  pun  menjawab  sebagaimana  yang  diberitakan

Allah   SWT   tentang  Balqis   dan   singgasananya   serta  rakyatnya."

Sebagaimana yang telah dij elaskan sebelumnya.

AI   Mawardi]°23   berkata,   "Pendapat   yang   menyatakan   ibu

Balqis  dari  bangsa jin jelas  bertentangan  dengan  akal,  sebab, jenis
keduanya   berbeda.   Demikian   juga   dengan   tabiat   dan   perasaan
keduanya. Manusia adalah makhluk beljasad dan jin makhluk halus.
Allah SWT menciptakan manusia dari tanch liat layaknya tembikar,
dan menciptakan jin dari api yang menyala.  Dengan perbedaan asal

penciptaan ini, memustahilkan pertemuan dan melahirkan ketunman
dari keduanya."

. Menurut saya (AI Qurthubi), "Pembahasan tentang ini telal
berlalu.  Akal kita tidak memustahilkannya,  sebab,  ada riwayat yang
memberitakan    demikian.    Jika   kita   melihat   kepada    asal   mula

penciptaan,  maka  asal  semua  malchluk  adalah  air.  Maknanya,  hal
dimaksud bukanlah hal mustahil. Wcz//aAw 4 '/czJ". "

Allah        SWT       berfiman,         3+'Sfty.ijJf€Y.tj;ir2l£J
"Berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak."\°24 Tchch

dibicarakan sebelumnya. AIlah SWT berfirman,    ,ife #± ffi'j
%5£$3   "Tidak  permah   disentuh   oleh   manusia   sebelu;   inereha

'°23 Lih. Tafsir AI Mawardi (3/204).
1°24 Qs. A| |sraa`  [17]:  64.
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toenghuni-penghani  syurga yang menjadi  suani mereka),  dan tidak
p#/a  o/ch  /.I.#."1025  Akan  dibicarakan  nanti  pada  surah  tafsir  Ar-
Rahmaan.

FirmanAllahSWT,rif£:fi>€£+i;Ejli``Ba/gisberhaf&,
'Ya   Tuhanha,   sesungguhaya   aha   telah   berbunt   zhalim   terhadap

dz.7~z.fu. " Yakni dengan kemusyrikan yang dibuatnya.  Demikian yang

dinyatckan  Ibnu  Syajarah.  Sufyan berkata,  "Dengan  san8kaan  yang
dialanatkannya kepada Sulaiman AS, sebab, manakala Sulaiman AS
memerintahkan Balqis masuk ke istananya dia mendapati lantai kaca

yang    disangkanya    kolam    air    dan    Sulaiman    AS    bemaksud
menenggelamkarmya. Ketika akhimya dia tahu bahwa istana tersebut
berlantai kaca, dia sadar bchwa dia telah menzhalimi dirinya sendiri."

Lafazh  I.#  dengan kasrah berfungsi  sebagai  mwbf¢dcz `  setelah

sebelumnya didahului dengan sebuah perkataan. Sebagian orang Arab
membacanya dengan/8fAczA sebagai pekeri a di dalam kalimat tersebut;
';Sff ;i  S± :;±±  '{± i:iif]6 "Dan aha berserah diri bersama

Sulaiman  kepada Allah,  Tuhan semesta  alam."  Iika, Anda. me[hoaca.
dengan swfat#    €',  maka  ia  adalah huruf yang  datang  dengan  satu
malma tanpa ada perselisihan di  antara kalangan ulania ahli nahwu.
Jika  Anda  membacanya  dengan /zzffeaA,  maka  ada  dua  pendapat.
Perfc!m¢,    ia   bemakna   isz.in   aLZA-Zfoafy-  (z.sz.in   yang   menjelaskan

keadann/kedudukan  makna  kalimat  sebelumnya)  berkaitan  dengan
kalimat    setelahnya.    Ked#a,    ia    adalah    huruf    4feafldfo    (yang
mengkasrahkan isz.in) yang dibangun dalam bentuk /czfAaA. Demikian

yangdinyatakanAn-Nthas.'°26

::#E.¥;angr[::]{35,g.,3,.



Firman AIIah :

et±jF\S2Cri{b#TeiiftyF6:j5jijS£~ti:jiiaj'
Y'J':=£==jtj33±±±J£6J3=2jLi±j6©6#;g
ea|<eijd>6jj{if6©€L=ii±±±''rit<;j=::

©6L#r±€£ijifi{ief3£j6
"Dan, sesungguhnya Kuni telah mengutus kepeda a.oum) Tsoimud

soudara mereka Shalih a/ang berseru), ` Sembahlah Auah.' Tctapt,
tiba-tiba mereka (menjadi) dua golongan yang bermusuhan. Di,a

berkata, ` Hal ka[umku mengapa kamu minta disegerakan keburukan
sebelum (kanu meminta) kebalkan? hendaklah kanu memirita

oimpun kepada AIlah, agar ka:mu mendapat rahmat: Mereka
menjowab, ` Kami mendapat reasib yang malang, disebabkan kamu
dan orang-orang yang besertamu.` Shalth berkata, ' Nasibmu ada

pada sisi AIlah, (bukan kuni yang menjadi sebal)), tetapi kamu
A¢zfm }i¢»g dz.q/.I"." (Qs. An-Naml [27] : 4547)

FimanAllahswT,ii153i;feilfaffc:j5l;jj|~[[:jJi'p'
"Dan,  sesungguhaya  Kant  telch  mengutus  kepada  (kaun)  Tsamud

sandara mereka Shalth (yang berseru), 'Sembahlch Allah.' Mckrmrya.
telah dibahas sebelumnya.  Ci#; etfj a ls£6 "refapz., fJ.Ga-fz.Ga
mereka (menjadi) dua golongan yang bermusuhan. " Mujahid berharty
"Yakni  kelompok  orang-orang  yang beriman  dan  kelompok  orang-

orang    yang    kafir."    Mujahid    menanbahkan,     ``Tentang    tema

:=#y=g;ei#;¥rfeTfade¥=¥=L;¥jiY£.;:d6a



•&J+±#>£,
+l:~cji

6.=,ch;jGc£<¥,?pe,€i€€,#l#f¥i€
3li-ic±j€I`fj_6©'±i~j:

•Perrwha-pemuka  yang   menyombongkan   dirt   di   antara   kaunnya

Berhata   kepada   orang-orang  yang   dianggap   lemch  yang   Telah
beriman  di  antara  mereka..   ``Tahukah  ka:mu  bahwa  Shaleh  di  utus

(menjadi rasul)  oleh Tuhannya? '.  Mereka mekyawab:  'Sesungguhnya
kami    beriman     kepada    wakyu,     yang     Shaleh     diutus     untuk
menyampaihannya'. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata :
'Sesungguhnya  hami  adalah  orang yang  tidak percaya  kepada  apa

yangkamuimaniitu`,(Qs.AIA|raa:£75.]6)."\°Z]

Ada  yang  mengatakan bchwa pemusuhan  di  antara mereka
teljadi,  bahwa  setiap  kelompok  berkata,  "Kami  benar  dan  kalian
salah.»i028

Firman Allah SWT,  :===j't j:; ,3±S=J£ 6J£:=:i 2 2;;i j6
"Dia  berkata,   "Hal   haunha  mengapa  kamu  minta   disegerakan

keburukan  sebelum  (kamu  meminta)   kebaikan?"  M:ITjahid  bedszTfa,
``Meminta   siksa   sebelum   terlebih   dahulu   meminta   rahmat."t°29

Maknanya: Mengapa kalian mengakhirkan keimanan yang dengannya
kamu  memperoleh  ganjaran  pahala  dari  mengedapankan  kekafiran

yang mengakibatkan kalian disiksa? Adalah orang-orang kafir berkata
dengan keingkaran mereka yang berlebihan, ``Siksalah kami."

Ada  yang  mengatakan  bahwa  mengapa  kalian  melakukan

pefouatan  yang  mendatangkan  siksa,  dan  bukan  bemakna  mereka
meminta dipercepat datangnya siksa;  'df GL2;±;i:i Y'J'  "Z7e»da*/a!A

'°27AtsardariMujahiddisebutranAn-NuhasdidalamMa'a"!.A/gwr`a#(5/139),

danAth-Thbaridalam/a!m[.'.4JBa)/a#(19/107).
'°28 Lib. An.NIhas Jb|.d, dan Tafsir AI Mawardi (3/206).
`°29 j4tsar dari Mujahid disebuthan An-Nulas,  dalam Ma'a[#i. j4/ gwr `a!#  (5/140),

danAth-Thabarididalam/amz"A/Ba);azi(19/107).



faczmw me"z.#fcl ¢mpw# faepada j4//aft. " Yakni, hendalmya kalian segera

bertaubatkapadaAllahSWTdarikesyirikankalian,<;;;ii±±±'
"Agrr  faclmw  me#drpaf  ra!fomaf. "  Agar  kalian  dikasihi,   dan  telah

dibchas.

Firman  Allah  SWT,  e&i<   ®ij   d>   6|££{   i$6     "Mereha
menjowab, 'Kani mendapat nasib yang malang, disebabkan ka:mu dan
ora!#g-ortz#g );any beserfamw'. " Kani mengalami kesialan. Tidak ada

yang lebih merusak akal dan menghancurkan sistem manajemen dari
keyakinan  kapada  nasib  baik  dan  bunk  pada  sesuatu.  Siapa  yang
menduga  bahwa  lenguhan  sapi   dan  gaok  burung  gagak  mampu
mengubah   sebuah   takdir   atau   menyingkirkannya,   adalah   bodoh.
Seorang penyair bersyair:

Peruntungan zaman tak akan rrampu mengubah takdir

Berhati-hatiah dengan zaman dan jangan mencelanya

Apakah ado hari yang mengkhususkan kebahagiaan

Sementara kematian tuni:n sedap harinya

Tidak ada hari tanpa bahagia

Dan kesialan yang mevimpa kaum demi koum

Orang-orang  Arab  paling  cenderung  mengadu  nasib.   Jika
hendak mengadakan pelj alanan mereka menerban8kan seekor burung.
Kalau burung tersebut terbang ke kanan, maka mereka mengadakan

peljalanan ke kanan.  Jika burung tersebut kemudiah terbang ke kiri
mereka   pun   kembali   den   menganggap   telch   mengalami   naas.
Rasulullah  SAW  melarang  dari  perilaku  tersebut.  Rasulullah  SAW

bersatoltoda,     "Taruhlah     burung-burung     itu     pada     sangkarnya



#anT:".:oa3:)=;;°±Tg:g:J;]6¥*£:as/::e;=ha}&:7%:I:a:S„ITasd¥=a;aL
sisz. jl/J&A'. " yalmi keberunfungan dan kesialanmu.  6|;== rj; ;=;i jT
"Tetapi  harm  kaun yang  difitnch."  Yalmi  tunhanunn  (dftyl).  Auha

yang mengatakan bahwa disiksa disebabkan dosa-dosa kalian.

ELan AIah:

a;±;;.y'E,'¢;<y-te<yifiF;'i=±L,i;.jilj€e
g+[£,€,i,a'ia'j3#`5,'±j=j',d`tbi£6:i¢6©

©6jrf,€S£,Jigiv,
C`Dan, adalah di kota itu sembtlan orang laki-laki yang menbuat

ken.sahar. di muka bumi, dan mereha tidak berbuat kebaltQm.
Mereka berkata, . Bersumpahlah kamu dengan r.Qtma Autch, bahwa

kilo sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan ttba-tiba beserta
keLuanganya di malotm hart, kemudian kha katakan kepeda

warisnya Qlahwa) kita tidak menyaksikan kematian keluangourya itu,
dan sesungguhrtya kita adalah orangcorang yang benar'."

(Qs. Iin-Naml [27] : 48-49)

Firman AIlah SWT, ,i;.P.i j €e  "Da», ¢dahaA dz. fora I.tr, "
yakni di kota Shalih AS  yaitu kota AI Hijr.  i;'i::i,   "Se7»bz./a%

'°3° [4/ Wr"haaaf ndengan haa/ fathah, dhammah dan sukun-adalah beirfuk plural

w4fuch  dengan  sukun,  artinya  sanglrar  dan  kehidupan  burung.  Lib.  47z-IVz.AqyaA
(5/222). in Ahmad di dalam .4/ "us#a!d. Abu Daud, AI Hakin dan AI Baihaqi dari
Unmi Karzin, dengan teks hadits: "ra!"ftJaA bw"#g-bw"ng I.fro pada songfam);a
(T*."L=f±a:.::F;4i,a#4,#ak`i(:#.19,.
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fe/ompoA  ora!»g, " yalmi sembilan orang lelaki penting dan mulia dari
kaurmya.

Adh-Dhahhak berkata,  "Sembilan lelaki tersebut adalah para

pembesar  di  kota  tersebut.  Mereka  suka  membuat  kekacauan  dan
mengajck orang agar berbuat demikian pula. Pada suatu hari mereka
duduk di atas sebuah bongkch batu besar, dan seketika itu Allah SWT
membalik batu besar itu menimpa mereka. "

Atha`  bin Abi Rabah berkata, "Riwayat yang sampai kapada
saya  menyebutkan  bahwa  mereka  ini  bekelja  mengutan8kan  uang
dinar dan dirhamnya kepada orang-orang, dan itu sebentuk kekacauan
dan kerusakan. »1032

Sa`id    bin    Musayyab    berkata,    "Bentuk    kekacauan    dan
kerusakan  yang  mereka  lakukan  adalah  mereka  suka  melakukan

pelecehan  seksual  terhadap  para  wanita  dan  mempermainkannya,
seharusnyamerekamenjagadanmelindungimereka."t°33

Ada  yang  mengatakan  bahwa  perbuatan  merusak   lainnya
selain  yang  disebutkan  ini.  Perkara  lazim  yang  dipahani  dari  ayat
adalah  apa  yang  dinyatakan  oleh  Adh-Dhahhak  dan  ulana  lairmya
bahwa mereka adalah orang-orang penting, kaya dan pembesar di kota
tersebut.  Mereka  ini  kafir  dan  para  pendosa  besar.  Secara  umuni

perbuatan   mereka   bernilai   negatif.   .4r-Rczfeffow   adalah   isz.in   bagi
sekumpulan   orang.   Seakan   mereka   adalah   para  pemimpin   yang

L°32 f4tsor dari Atha`  disebutlcan An-Nulas  di dalam Ma'a#z. A/ g#r`a»  (5/141),

danlbnuAthiyahdidalam[4/MzfAaITar.4/Wra/.Zz(12/118).
`°33 Disebutkan di dalam Tafsir AI Mawardi (3/206).



berpengikut.    Bentuk   purainya   arAzffA   dan   czr¢aAz.fA.1034   Seorang

penyair berkata:

Wahai kemiskinan, dend peperangan

Kamu bariskan sekelompok orang (araahith) , sementara kamu
beristirahatlo35

Mereka  adalah  para  sahabat  Qudar  yang menyembelih  unta
Shalih AS. Demikian disebutkan oleh Ibnu Athiyah.

Menurut  saya  (A]  Qurthubi):  Ulama  berselisih  pendapat
tentang  nana-nana  mereka.  AI  Ghaznawi  berkata,  "Nana-nana
mereka edalah:  Qudar bin Salif,  Mashda`,  Aslam,  Dasma,  Dzahim,
Dza`ma, Dza`im, Qital, dan Shndaq."

Ibnu Ishak berkata, `Temimpin mereka adalah: Qudar bin Salif
dan Mashda` bin Mahra`. Pengikut mereka 7 orang: Bala` bin Mali`,
Da`ir  bin  Ghanan,  Dzu'al]  bin  Mahraj.   Empat  orang  lagi  tidak
diketahui nananya. "

Az-Zanakhsyari  menyebutkant°36  nana-nana  mereka,  dari
Wahal]  bin  Munabbih,   "AI  Hadzil  bin  Abdi  Rab,   Ghanam  bin
Ghanam,   Rayab   bin  Mahraj,   Mashda`   bin   Mahraj,   `Umalr  bin
Kalradabah,  Ashim bin Makhranah,  Subaith bin Shadaqah,  Sam`an
bin Shafi dan Qudar bin Salif. Mereka ini adalah orang-orang yang
berusaha menyembelih unta. Mereka adalah orang-orang an9kuh dari
kaum Shalih AS. Mereka anak para pembesar di kota tersebut.

t°34  Di  dalam Ash-Sz.AAch  (2/1128):  .4r-RaAfA%  adalal  sekelompok  lelahi  yang

beljumlah lunang dari  10. Bentuk plLiralnya awlz/fA,  arAaafA,  dan araaAz.fA. Seakan
art:::A:`F:#[ifeysSt;;erg,p:=¥.P##:frsAa#r:%##
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As-Suhaili berkata, "An-Naqqasy menyebutkan nana-nana 9
orang  para  perusak  yang  tidak  pemah  melakukan  perbuatan  baik
tersebut.  Dia  menuturkan  mama-mama  mereka.  Akan  tetapi,  sayang,

dia tidak menguatkannya dengan penyebutan riwayat. Saya tidak akan
menyebutkan nana-nana mereka berdasarkan perkiraan dan ijtihad,
tetapi,  mengutipnya  dari  kitab  yang  ditulis  oleh  Muhammad  bin
Habib. Mereka adalah: Mashda` bin Dahr disebut Daham, Qudar bin

Salif, Haryam, Shawab, Rayab, Daab, Da`ma, Hamia, dan Da`in bin
`Umair.

Menurut saya (AI Qurthubi), "AI Mawardi]°37 meriwayatkan
nana-nana mereka dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Mereka adalah
Da`ma, Da`im, Hama, Haryam, Dab, Shawab, Rayab, Mashthah dan

Qudar. Mereka tinggal di kota AI Hijr, di negeri Syam."

Fiman Allah SWT, j[I:fj fifisi' ~a`! !i£6: $6 "Merefa
berkata,   `Bersumpahlah   kamu   dengan   nama   Allah,   bahwa   kita
sunggwh-sunggwh   akan   menyerangnya   dengan   tiba-tiba   beserta
fe/wa!rg¢#ya  dJ.  rna/am  foarz.'. "  Kata  kelja,   i;=6:    boleh  berlaku
sebagai kata kelja untuk masa yang akan datang bemakna perintah,

yalmi:    Sebagian   di   antara   mereka   berkata   kapada   yang   lain,
"Bersumpahlah!",   boleh   pula   sebagai   kata   kelja   masa   lampau

bermakna  fo¢¢/,  seakan  ia  berkata,  "Mereka  berkata,  mereka  telch
bersumpch   kapada   Allah."   Dalil   penakwilan   ini   adalch   gz'7ia!`czA

A!hdNIIlch, "yrfsidun:na fi  al  ardh  wa  aa  yushlihauna  taqaasanun
bz.//afez.,"  dan  tidak  ada kalimat  "gra/zf", "L°38  di  dalamnya.    ,'iii=fl'

•±;J±±'  '.3!Si    'j}     fiKg  "Baiwa   rita   sungguh-s;ngguh   afn
menyerangnya dengan tiba-tiba beseria keluarganya di malam hart
kemudian kita katakan kepada ahii warisnya. "

L°37 Lib. Tafsir A| Mawardi (3/206), dan tidak ada nana Haryan di dalarmya.
'°38g!.ra`a4inidisebutkanlbnuAthiyabdidalaln4/Mwharrar£4JWrajir(12/119).



Umumnya ulama membacanya dengan »zf» pada keduanya dan

gz+a!`aA    ihi    dipilih   oleh   Abu   Hatim.    Hamzah   dan   AI   Kisa`i
membacanya dengan fzz ` pada keduanya,1039 dengan d7!ammaA ftz ` dan

/czm   sebagal  kalimat  percakapan,   yalmi:   Mereka  saling  berdialog

tentang hal tersebut. Qira`ah ini dipilih oleh Abu Ubaid. Mujahid dan
Humald membacanya dengan );¢` pada keduanya, dengan );a` dan /am
dAam7»aA  sebagai berita. ,4/ Ba}Jaaf artinya menyerang musuh pada

malam hari.  Dan,  makna  .,1;i,i,   adalah terhadap  orang-orang Shalih
AS yang mempunyal hak perwalian darali Oak meminta qishash dan
diyat);  £,4i  €\};L'    8ij  t    "@aAwaJ  fo.fa  fz.da* me»)/adsz.ha»
fem¢fz.a"  fe/ciargr7I)/cz  I.fct. "  Yakni,  kami  tidak  hadir  pada  tempat

kejadian dan kami tidak mengetahui  siapa yang membunuhnya dan

pembunuh  keluarganya.   6j±!j=j'   6j3  "Dam  ses"»ggrf A»);a  fu.f¢
clda/CZA  ora#g-ora7Ig )/a#g be#or, " yakni keingkaran kita bahwa kita

tidak  membunuhnya  dibenarkan.  4/  MzfA/czk  bemakna  a/  fl/aa*,
kebinasaan  dan bisa juga bemakna tempat  kebinasaan.  Ashim  dan
As-Sulami  membacanya  dengan /¢fAaA  mz.in  dan  /am]°4°  yalmi  a/

hilak, kelndian. DTkatalKan::. dharaba - yadhribu - madhrabaa yalmi
dharbaa.

AI  Mufadhdhal  dan  Abu  Bakar  membacanya  dengan  mz.in

/¢fAa!A  dan /czm  majrur (madhrib)  sebagai nama tempat (isz.in mczha#)
sepchi  rna/./is  untuk  tempat  duduk.  Boleh  sebagai  7»asAdrr,  seperti
fir"amNya,  .pe±;   ±±;).r "Hanya  kepada-Nyalch  kanu  semuanya
czha» femba/z.."]°4] Yakni rzt/.em `wham, kembalinya kamu sekalian.

'°39   Qira`ah   Hamzch  dan  AI  Kisa`i  adz:lab   qira`ah   sab`iyah   mutawatirah

SeTas#afrdisfb:#a££mda„]f:aA#{r:9fr":e`b(::7£dandiTfin#a-gNn%y;„Tfr#.hal.

137.
]°4t Qs. Yunus [10]: 4.



Firman AI]ah :

a:S=L]±`6©<2;±±;.Y'f3±==6jc=;j£±=
±\r±©a;;:i+J3prj3:ijifej='i±±GG=
€L1;£jili;S'di,ise,€£fjifeL>'€¥g.#L;i

©<;i;Sc=ji#\:±j(c==f5©
"Dan, mereka pun merencanakan maker dengan sungguh-sungguh

dan Kctmi merencanakan maker q]ula), sedqng mereka tidak
menyadari. Maka, perhatikanlah betapa sesungguhrtya aklbat

maker mereka itu, bahwasanya Kant membirasakan mereka dan
koum mereha semuanya. Maka, itulah rumah+.unch mereka dalan

keadaan ruutuh disebabkan kezhdiman merekqL Sesungguhnya

pada yang demikian itu (terdapat) pedyaran bqg} koum yang
mengetahwi Dan, telah Kant selanatkaz. orangorang yang

beriman dan mereka itu selaLu beriqkwa."

(Qs. An-Naml [27] : 50-53)

Firman AIlah SWT,   Y' f3  i;±==  6j:;;   J;±=
<±±±±."Dan, mereha pun me;encanakan makar dengan sungguh-
sunggwh dan Kant merencanckan rna,kar On), sedrng mereka tidak
7"e#}i¢dczrz.. " Bentuk mckar yang mereka lakukan sebagaimana yang

diriwayatkan  bahwa,  sembilan  orang  tersebut  setelah  tiga  hari  dari

penyembelihan   unta,   ulan   dalam   pada   itu   Shalih   AS   telah
mengabarkan  kapada  mereka  tentang  azab  yang  akan  meninpa-,
sapckat  dan  bersumpah  untuk  mendatangi  rumin  Shalih  AS  dan
membunuhnya serta keluarganya. Mereka berkata, "Jika dia berdusta



saputar  ancanannya,  maka  dia  mendapatkan  apa  yang  seharusnya
didapatkan.  Jika dia benar, maka kita telch mendchuluinya dan kita
bisa menyelanatkan  diri  kita." Demikian  yang dinyatakan Mujahid
dan ulana lainnya.

Ibnu  Abbas  RA berkata,  "Pada malam  tersebut  Allah  SWT
mengutus  para  Malaikat-Nya,  dan  mereka  tunm  memenuhi  rumah
Shalih  AS.  Sesant  setelah  itu  sembilan  orang  tersebut  mendatangi
rumah Shalih AS dengan pedang terhunus. Para Malaikat membunuhi
mereka  dengan  lemparan-1emparan  batunya,  mereka  melihat  batu
datang   berhamburan   tetapi   mereka   tidak   melihat   siapa   yang
melenpanya."

Qatadah berkata, `Mereka berangkat bergegas ke rumch Shalih
AS, scorang Malaikat dengan sebuah batu karang besar di tangannya
memukul   mereka   dengan   batu   tersebut   dengan   pukulan   yang
menatikan mereka. "

As-Suddi  berkata,  `Malaikat  turun  di  lereng pefoukitan  dan
sebuah bukit meninpa mereka sehingga mereka mati."

Ada   yang   mengatakan   bahwa   ulana  berselisih   pendapat
tentang  gua  yang  berada  di  dekat  rumah  Shalih  AS.  Batu  besar
melandai jatuh dan meninpa mereka semuanya. hi di antara makar

yang  mereka  lakukan,  dan  makar Allah  SWT  mengalahkan  semua
makar mereka itu.

a±;i frJ3 f##: iji fej2 i=e± €\= a:rji±`6
"Maka, perhatikanlah betapa sesungguhrrya akibat makar mereka itu,

bahwasanya    Kani   membinasakan   mereka   dan   koum   mereka
gem"a»)/a. "  Dengan  teriakan  keras  yang  menatikan  mereka.  Ada

yang mengatakan bahwa kematian mereka senuanya berlaku dengan
teriakan keras Malaikat Jibril AS. Akan tetapi, yang benar sembilan



orang tersebut mati  dengan siksa tersendiri  dan  sisanya semua mati
dengan geraman dan terickan Malaikat.

AI A`masy, AI Hasan, Ibnu Abi Ishak, Ashim, Hamzah dan AI
Kisa`i  membacanya  demikian:   lfi  dengan /&fAaA.  Ibnu  AI  A]ibari
berkata,  `Dengan gz.ra `afo ini, adalch tidak baik wag¢/pada kalimat:

;+:j=  i=;+£, Sebab,    fsj#:  lji   adalah khabar  <±\=. Boleh
menjadikannya  berada  pada  kedudukan  ra/a '  sebagai  fa¢bz. `  (yang
mengikuti)  lafazh   'i:i±:.  Boleh  juga  menjedikannya  berada  pnda
kedudukan #as4ab berdasarkan pendapat AI Farra`, dan berada pada
kedudukan  #a/Zzti  ¢asrah)  berdasarkan pendapat  AI  Kisa`i  dengan
"rfuai.  bi 'annaa  dammarnaaham  dan walt 'annaa  dammarnaahum.
Boleh  menjadikannya  berada  pada  kedudukan   7®asfeczb   mengikuti

keberadaan =g`: Maka, dengan gz.r¢ `aA ini tidak dibenarkan waga/

pnda lafazh fej€."
Ibnu  Katsir,  Nafi`  dan  Abu  Amni  membacanya  demikian,

"I.##aa dammama¢ft#m" dengan cl/I/kasrch]°42 sebagal kalimat baru.

Berdasarkan gz.ra[ `aA ini dibolehkan wagcz/ pada lafazh  fej€." ch-
NuhasL°43   berkata,   "Boleh   me#asAabkan    'i:iJ;   sebagai   khabar
`=\±-dan  lafazh  "I.##¢fl" berada pada kedudukan  r4/a '  sebagai
isz.in  `±\=. Boleh pula menbaca "I.##aa" dalam kedudukan ra/a '
dengan  menyembunyikan  (I.dftmaar)  mwbf¢dr `nya  sebagal  penjelas
bagi   adanya   "Akibat".   Maka,   susunannya      adalah:   frz.};a   I.ro#aa

drm7%armaaAzfm, " yaitu sesungguhnya kami membinasakarmya.  Abu

Hatim   berkata,   "Dalam   qz.ra`afr   Ubay,   "J4#   damm¢r#acIA#mw]°44

sebagai pembenaran atas gz.ra `afa/afAa4-nya.

':`2  ,`Qira``?q .dens_an  .?I.if  ±eslal. =±a:1ah  qira`ah   mutawatirah   sebagai-
disebuthan di dalam ragrl.a j4#-jvas}7 hal.  154.

1°43Lin./'rab4/g#r`a#(3/216).
'°44g!.ro`atiUbaydisebutlcanAn-NwhasdidalamJ+ab,4/gwr`a!#(3/216).



Firman Allah SWT, ESi£ L>'€i2L  +€JL;i €Lij  "M&ha,
itulah   rumah-rumah   mereka   dalarm   keadaan   runtuh   disebabkan
faezAcz/z.mcz7z  merckcz. " Umumnya dibaca  dengan  7®czsAab  sebagai  Acza/

menurut AI Falra` dan An-NthasL°45, yalmi rumah mereka kosong dan
hancur tiada berpen8huni.

AI  Kisa`i  dan Abu Ubaidah berkata,  I:±±¥L  dengan  »asAab
dengan  meman8kas  a/I/ dan  /am-nya.1046  Takwilnya:  Maka,  itulah

=galan::r:rb?e¥a8g:°;::;.s:e:afiaiprand.:y/a;¥g¥g¥,#:C„:
untuk-Nya-lahketaatanituselama-lamanya.'^°"

Isa bin Umar, Nashr bin Ashin dan AI Jahdari membacanya
dengan ra/zz 't°48 sebagai khabar dari "fz./ha" dan "bzf);ef"fzfAzf7»" badal

®engganti) "fz'/ha". Boleh pula kalimat "bc.)/ef#fzffa«m" sebagai  `afAa/

(yang  mengikuti)  sebagal  penjelas  (a/  ba)/aa»)  dan  "k*aawz.)/af«n"
khabar dari "tr./ha". Boleh juga membaca "ftaawz.);afwn" dengan ra/zz '
sebagal    khabar    atas    me.bfada`    yang    dihapuskan,    yakni    Az.yzz
fahaawfyaf«n atau bada/ dari "bef);„effroAzfm". Sebab lafazh #dr.raA bisa

mengganti lafazh rna `rz/&A ,

i#\:±3{  \===fB  © €i;1=; 3£fi i;S' dr,is c3, €;
``Sesungguhaya  pada  yang  demikian  itu  (terdapat)  pelajaran  bagi

koum  yang  mengetahai.  Dan,  telch  Kand  selamatkan  orang-orang

)/a[«g berz.man, " kapada Shalih AS.  CJ#; S\=j "Da» mereha I.f"
se/a/w  berfafu;a," kapada Allah SWT dan takut akan siksanya.  Ada

yang mengatakan bahwa sekitar 4000  1elaki beriman kapada Shalih
AS. Pada sisanya, orang-orang yang tidak beriman kapada Shalih AS,

1°45 Lib. /'r4b j4/ gwr`a!#, karya An-Nuhas (3/216).
\°46 LTh. Fath AI Qadir (41203)`

:::8;;a¥;NinapiE±:i:u5£;nAbuHayyandidalamAJBafr"Mw4Iffl(7/86).



keluar  di  tubuh  mereka  bisul  sebesar  kacang  -sebagaimana  yang
dikatakan Muqatil dan ulana lainnya. Pada hari pertama bisul tersebut
berwama merah. Pada hari kedua berubah berwarna kuning. Pada hari
ketiga berubah berwama hitam.  Pada hari  keempat,  penyembelihan
unta telj adi. Pada hari minggu kehancuran mereka tiba.

Muqatil berkata, "Pada tubuh mereka muncul bisul-bisul. Pada
saat mereka disibukkan dengan bisul-bisul mereka, Malaikat memekik
dengan pekikan yang memingsankan mereka. Waktu itu waktu dhuha.
Shalih   AS   keluar   bersama   orang-orang   yang   beriman   menuju
Hadhramaut. Ketika mereka sudah memasuki Hadhranaut, Shalih AS
wafat."

Adh-Dhahhak berkata,  "Kemudian para pengikut  Shalih  AS
membangun 4000 kota dan disebut 4aadfowclrtza," sebagaimana yang
telah dijelaskan sebelumnya pada kisah 4sAAaab ar-R"s.

Firman Allah :

GL2ii€=;fit;£±.>fft<,i;l=fz,++±;i+,+j\=Sfl±L;i;

cL#?3'-ifii;c9~r3t;u'jtr;€L#j6jt6j-t]'pei2fi©
t':±Jj`:±+i,\jt=®i-y`iz3£3jj£6l=t=S©
ij`*{ty€£..ri`Si±j;'E©6L2#1±;;#iji#±±F±:

j£;~c£±jL<r#b#'5©±al.tar,Gfj£
©agi±f



C€Dan, (ingatlah kisah) Lath, ketika dia berkata kepada koumnya,
` Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu

memperlihatkan(Ttya)?.  Mengapa kamu mendatangi laki-lahi uutuk

(memenuhi) nofsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? sebenarnya
kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (ahibat perbuatanmu).`

Maka, tidak lain jowaban kaumnya melainkan mengatakan,
` Usirlch Luth beserta keluarganya dari negerimu; karena

sesungguhnya mereka ifro orangcorang yang (mendakwakan
dirinya) bersih.` Maka, Kami selanatkan dia beserta keluarganya,
kecuali isterinya. Kant telah mentakdirkan dha termasuk orang-
orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan, Kant turunkan hujan

alas mereka (hujan bafu), maka amat buruRlah hujan yang
ditimpakan alas orang-orang yang diberi peringatan itu. "

(Qs. An-Nalnl [27) : 54-58)

Fiman AIlah SWT, z3+ji, j\€ Sf l|JL;  "Dan, /z.»grf/aA
kisah)   Lulh,   kcti:ka   dia   berkata   kepade  haunnya."  Yalmi  k:arrl:i
mengutus  nabi  Luth,  atau  ingatlah  kisah  nabi  Luth`°49;     j\=   S£
~.se;;±,    ..Ketiha  dia  berkata  kepada  kaunnya."  MeTeka  aidalch

penduduk  atau  kaum  Sodom.  Luth  AS  berkata  kapada  kaumnya:'-ii3fif^<;Si:1S"Mengapakanumengerjakanperpuatanfiahisyah,''

perbuatan jahat  dan  menjijikkan;  Gjii±    ;=;ij  "Seda»g  ham
memperJz.4affro" /#)/a/.?" padahal perbuatan tersebut kej i. 1 050 Itu adalah

sebesar~besar dosa yang kamu lakukan.

Ada  yang  mengatakan  bahwa  kanu  berhubungan  seksual
dengan sesana jenis, dan kanupun menyaksikan orang yang berbuat

1°49 Lih. I+aG AJ gwr`a# (3/216).
[°5° Disebutkan AI Mawardi dalam kitab tafsinya (3/207).
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demikian.  Mereka tidak menutupi  perbuatan mereka,  bahkan  sudah
merupakan perbuatan  biasa dan  itu  dilakukan  disebabkan kekafiran
dan kedurhakaan mereka yang sudah melebihi batas.]°5L    6j:6' pei2i
I,J=$ gL)'| ci,'-.i;i 'Jk:;j "Mengapa harm mendatangi laki-laki ;ntin
(memenwhi)  nofsu  (mu),  bukan   (mendatangi)  wanita?"  Utry)z:apan
semalma diulang kenbali, sebab, apa yang mereka lakukan sungguh

jahatdanbusuk.€|i{€r3''iiJ;"Sede«anyaham«ada/aAha"in
yang  tidak mengetahvi  (akibat perbuatanmu). "  Tidak tch:n ten:ta]ng
haramnya perbuatan tersebut atau tidak mengetahui akibat yang bakal
diterima.

AI Khalil  dan Sibawaih memilih meringankan AamzaA  yang
kedua pada lafach  pe;,i , tetapi, dalan penulisan hanya ada satu cara

yaitu menulis kedua drz/-nya dalam semua gz.ra `ch yang ada. Sebab, ia
adalah Aamzch permulaan (mef6fadz. 'aA) yang dinasuki a/z/isfz;givaz».

FimanAllahswT,jti~;;ii~j\=.i~Y€lzi£'j:`';6l=Ci
;=£;Ei=,jt±:,±#haffr:ia-:€:a#ja:"¥ofha¥nyi

melainkan  mengatakan,  `Usirlch   Luth   beserta   keharganya   dart
negerimu;   karera   sesungguhnya   mereka   itu   orang-orang   yang

/7%e7fda!h4;afatz»   dz.rz.nyzz/   bersz.A, "  yalmi  dari  dubur  kaum  laki-laki.
Mereka berkata demikian sebagal olok-olokan dari mereka. Demikian

yang dikatakan Mujahid.

Qatadah berkata, `"ereka menghina keluarga Luth dan AIlali
SWT dengan tanpa cola bahwa mereka Qingga Allah) adalah mereka

yangmensucikandiridaripelbuntantercela,,i3'r:tY€£*'8i#'E
<±±!±S 'o¢,as 'Maha, Kani selanatkan dia beserta keluarganya,
keouali isteri:nya. Kani telch mentckdirkan dia termasuk orang-orang

yang tertinggal (dibinasakan) '. "

\Os\  Ibid.
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Ashim membacanya, "qadrr#aa" (b~jas)dengan f¢frfe¢z/ (tanpa

tasydid) pada huruf da!/ dengan makna sama. Dikatakan: gczd gacJarJtt

asy-syai`a     qadraa,      dan     qadarqa     dan     qeddartuha,     saya.
menakdirkarmya;  1¥i=:3{ ;I::  ;~1=: drjL€ r€j;  b:;l=::S  "Paw, Kamz.
tu:runkan hoyan atas mereka Qdyan batu), maka amat buruklah hlyan

yang ditinpakan atas orang-orang yang diberi perimgatan itu. " Yalmi
siapa-siapa  yang  telah  diberi  peringatan  tetapi  tidak  menerimanya.
Telah   dibahas   sebelumnya   pada   tafsir   surah   AI   A'raal°52   dan
Huud.1053

Firman AIah:

GLgr.£i#'fir::i±j==:Tdjt,®3c€g;£4;S,fife
€L'±~ffit€r±=±jj;rfjLlj€y.S±jeefaeffi©

£L;i;;:,i;+:bi336l=g,i=;;<,\56;>T=:£,ch>\:i;±`6

j€3jr3ci3fty.fj=c;i©6j3=#¢€f#t€"d'j
"al'5iEfec.g±-i;;=j'f<a:rj==3€£aj=;ffifi~eI±

©6L#'.ffife=fj;:faf'€
"Katakanlah, ` Segala puji bagi AIlah dan kesejahteraan alas

hamba-hamba-Nya yang diptlih-Nym Apakah AILah yang lebih balk,
atoukch apa yang mereka persekutukan dengan Dia?' . AtQtu,
siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang

menurunkan air uutukmu dart langit, lalu Kant tumbuhkan dengan

t°52 Lib. Tafsir ayat 84 dari surah AI A`raaf.
1°53 Lib. Tafsir ayat 82 dari surah Huud.



air itu kebun-kebun yang bapemandangou. it.doh, yang kamu
sekali-kali tidck mom:pr marumbwhkan pohon-pohonnya? Apakah

disamping Allah ado Tuhan (yang lain)? bchkou. (sebenarrtya)
mereha adalah orang®Tang yang menyin.pang (dart kebenaran).

Atau, siapakch yang tehah menjadikan bumi sebagal tempat
berdiam, dan yang menjadikan sungaj.sungai di celah-ceLahrtya,

dan yang menjadikan gunung€unung untfrok (mengkokohkan)nya
dan menjadikor. s.Ich. pemisah atara drla lan? Apatal. disumping

Allah ado Tuhan O]ang lnim)? Bahkan (scherarnya) kebanyakar.
dart mereka tidrk mengetahui." (Qs. jtrNa[m\ \27|.. 59-61)

Fiman Allah SWT,       :i;£=;{djf,.3`±g; '43,fi,3=i+`¢
"Katakanlch, 'Sega)a poyi btryi AIlch dan kesejahteraan atas hamba-

feamba-Ny¢)iangddyl.JI-4-jvya'."AIFam`]°S4behata,`Taraulamaahli
makna berkata: Ihilratalran kapada Luth:  a,  fi` ¢    (Kafaha#/aA,
'Segala plyi bagi Allah'.) alas inena;ham rmendra, sea:ua,."

Sekelompok   ulama   menolak   pendapat   AI   Farra`   dalam
masalah]°55  ini,  dan  mcneka berkata,  `Dialog  itu  ditujukan  kapada
Nati   Muhammad   SAW,   yalmi:   Katakan  walai   Muhammad  A/
Aa7pd"/I.//aA atas kchinasaan orangrorang kafir dari ummat terdahulu.

An-Nthast°56 bedrata, `Tendapat ini lchih mengena. Sebab, AI

Qur`an ditunmkan kapada nabi kita Muhammad SAW. 0leh sebab itu,
semua yang tertulis di dalan AI Qur`an ditujukan kapada Rasulullah
Muhanmad SAW, kecuali jika maknanya mengindikasikan lain.

1°54Lih.A/a'anz..4Jgr`an(2#97).
'°55Lih.,4/M#hamarjlJHrajz(12/123),danJ'nd,4Jgwr`a#`(3/217).
1°S6 Lib. |'rab AI Qur`an {3i21j).



"KafahaA„::A,»yy:8Mwhm=:td¥¥#ial2ajf,a;¥;yasFjad£,]ch&£¥f
•`Segala plyi bagi AIlch dan kesejchteraan atas  hanba-hanba-Nya

yang dzz»./z.4-Jvya, " yalmi ummat nabi Muhammad SAW.

AI  Kalbi  berkata,  "AIlah  SWT  memilih  unmat Muhammad
disebabkan pengetahuan  ketuhanan mereka  dan  ketaatan    mereka."
Ibnu  Abbas  RA  dan  Sufyan  berkata,  `"ereka  (yang  terpilih  itu)
adalah para Sahabat Rasulul|ah SAW."]°57

Ada  yang  mengatakan  bahwa  AIlah  SWT  memerintahkan
Nat)i-Nya   agar   ummatnya   membaca   ayat-ayat   ini   yang   berisi

pencerahan atas keesaan Allah SWT dan kekuasaan-Nya atas segala
sesuatu serta hikmah-Nya. Hendalmya pula memulal qz.ra `afo mereka
dengan memuji Allah SWT dan ucapan salam kapnda para Nabi-Nya
dan orang-orang telpilih dari hamba-hamba-Nya.

Ayat ini mengandung pengumuman yang baik, dan pelajaran
atas  adab  yang  cantik.  Dengan  membacanya,  men9hasilkan  berkah
dan  kebaikan  yalmi  pujian  kapada  Allah,  Rasul-Nya  dan  hanba-
hanba-Nya    yang    texpilih,     den    memang    begitulah    maksud
diturunkannya.  Dalan membacanya, bermalma mengokoh keimanan
terhadap   Allah   SWT   dan   Rasul-Nya   dan   itu   mengesankan   si

pendengar   agar  juga   bertambah   keimanannya   kapada   keduanya
sehingga terfuam di hati mereka.

Para  ulama,  penasihat  dan  mubaligh  telah  saling  mewarisi
tradisi beradab ini, mereka memulai setiap ta`lim ®enga].aran) mereka
dengan   pujian   terhadap   Allah   SWT   dan   doa   shalawat   kepada
Rasulullah SAW serta kapada orang-orang shalih terpilih.  Kebiasaan

'°57  .4tsar  dari  Sufyan  disebutan  An-Nulias  di  dalam "a'¢#!.  j4/  gwr`a#-nya

(5/I.43).



baik ini juga dibawa oleh para penulis dalam setiap pembukaan dalani
kitab-kitab mereka.

Allah  SWT,  Bril:=;t  <zjf     "Afus  Aamba-Aamba-Nya );ang
dzz7z./I.A-Jvyzz. "  Yakni,  untuk  menyanpaikan  Risalah-Nya  yaitu  para

:::;a£,S;aDa#:,.r,:„:a=faan„£:LchpsaT;us##.fx¥+ar#i.4;:i";
i4//aA y¢»g /ebz.A ba!z'A. " Abu Hatim membolehkan membacanya, "4-

Allahu khainzn" dengan d"a hamzah.

An-NulasL°59 berkata, "Saya tidak mengetahui ada orang yang

sapendapat   denganya.    Sebab,    gz.rfl`aA   pan].ang    ®ada   a/z/)    ihi
'Didatangkan'  untuk membedakan antara kalinat tanya dan kalimat

berita. i4/z/disini berdasarkan apa yang sudah tertera di dalam mushaf.
Lafwh  ±i  di  sini bukan bermakna:  Lebih baik  dari  kamu,  tetapi,
saperti pekataan seorang penyair:

Apakch kamu mencelanya, dan kamu tidak sepadan

Kejahahatan kalian berd:ua adalah kebalkan kalian berdua, itu

fidychnyal060

Maknanya,   ganjaran   kejahatanmu   menggantikan   ganjaran
kebaikanmu, dan itu sebagal dendanya.   Tidak boleh bemakna "7„z.»"

®agian dari), sebab, jika Anda berkata, /f/aa» s}Ja[r7"» mz.» /f/aa# (si

::;:Si#:;%J%::(;,2li7).
]°6°  Sysir  milik  Hasan  bin  Tsabit,  dia  berkata  saat  menghina  Sufyan  sebelum

memeluk Islam dan menfoela Rasulullah SAW.  dengan  syainya tersebut.  Isi bait
selanjutnya:

Siapa yang menghira Rasulullch di c(rL:tara kamu
Sama dengan memlyi dan menolongnya

Sunggwh aychku, anaknya, dan harta bendchi
Adalah mtlik Muhammad, membayar hatangm:u

Lih. 4J "##1dehab  (4/97),  dan Ma'a#!. ,4/ g#r`a#-nya An-Nuhas  (5/144),  dan
Fath AI Qadir (4120S).



A lebih jahat dari si 8) bermakna keduanya memiliki kejahatan, Ada

yang mengatakan bahwa malmanya adalah: Apakah kebaikan pada ini
(Allah)   atau   ada  pada   itu   ®atung   dan   sejenisnya)   yang   kamu
sekutukan dalam penyembahan!

Sibawaih   berkata,   "Maknanya:   Kebahagiaan   yang   kamu
kehendaki atau kesengsaraan. Dan, pembicara mengetahui bahwa dia
sebenamya menyukai kebahagiaan."

Ada yang mengatakan bahwa malmanya sesuai dengan makna
fa/ZJAz./ (melebihkan sesuatu dari sesuatu yang lain). Maka, maknanya:

Apakah  Allah  itu  tidck  lebih baik  dari  apa yang kanu  sekutukan?

yakni, samckah ganj aran dari-Nya dengan siksa-Nya kelak?.

Ada  yang  mengatakan  bahwa  dikatakan  demikian  kapada
orang-orang musyrik itu, disebabkan mereka berkeyakinan lebih balk
menyembah  patung.  0leh  sebab  itu  Allah  SWT  menegur  mereka
dengan fiman-Nya.

Ada  yang  mengatakan  bahwa  Kalimat  pertanyaan  dengan
makna berita.

Abu   Amr,   Ashim   dan   Ya`qub   membacanya   demikian,
":);!ny7.z.fa!f"»"   dengan  );a`   sebagai   kalimat   berita.   Ulana   lairmya

membacanya dengan  fa`  (rtyrz.faf#)  sebagai  kalimat percakapan.1061

Qira`ah ini dipilih oleh Abu Ubaid dan Abu Hatim. Adalah Rasulullch
SAW jika sampai kapada membaca ayat ini beliau berkata, "B¢feke7®

Allah lebth balk, lebth kehal, lebih mulia dan lebih perhasa. "

Fiman Allah SWT,  ci3<Y.S ±j±±!t g£ ;i "4fa[%, Sz.a!pafafr

yang  telah  menciptahan   langit  dan  bumi."   Alb"  Hatim  berka:fa,

]°6]  gz.ra `aA  ini bemilai meffawfz.r sebagainana di dalam ragrz.b .4n-Ivaryr,  hal.

154.



"Susunan  ma]ma kalinat  sebenamya:  Apakah  tuhan-tuhanmu  lebih

baik  dari  Yang  Menciptakan  langit  dan  bumi?   Telali  dijelaskan
sebelumnya. Artinjra: Dia mampu menciptakan semuanya. Ada yang
mengatckan  balwa  in_almanya:  Apakah  penyembchanmu  terhadap

patung-patungmu  rfu  lchih  baik  dari  penyembahan  terhadap  Yang
telah  Menciptalrm  langit  dan  bumi?  Penyembahan  yang  mereka
lakukan dengan sendinya tertolak dengan kalimat sebelumnya. Dan,

pada  kalinat-kalinat  ini  berisi  makna  pemburukan  mereka  dan
peringatan atas kckuasaan Allah SWT dan lemahnya tuhan-tuhanmu;
•,g<]; <:1<> Sf.H= -±,€iSH `.lalu Kant tumbuhkan dengan air itu

kebun-kebun yang bexpemandangan indah. "  Al hadiiqah,  ed:drch   al
basfa[a#    Qcebun)    yang    belpagar    dinding.    j4/    BaAj¢A    adalah

pemandangan yang candk

A| Fa|ra` L°62 bedrata, "4/ faadz.z.gaA,  adalah  a/ basf&a» a[ebun)

yang trfutup dengan pagrr dinding. Jika tidak berpagar dinding maka
disebut  a/  bzzszzzon  dan  bukan  a/  Aadz.z.gaA."  Qatadah  dan  lldimah

berkata, "4/ ZlndBIg 'jdy giventuk plural dari a/ Aodz.I.gaA) adalah pohori

pohon  kuma  yang  bapemandangan  indah.  Sedangkan  a/  ba/y.aA
adalah    hiasan    dan    keindahan    yang    menghibur    siapa    yang
memandangnya; tit;€£ .iSj: di 33 61= €  ``);cz72g ham„ seha/I.-
kali  tidak  manpr  mjemLmbthkan  pohon-pohonnya?"   6  maa  nafi

®eniadaan) dan maknanya larangan dan pen9haraman dari melakukan
perbuatan    ini,    yahi,    tidak    mun8kin    bagi    bangsa    manusia
melakukannya dan bahlran untuk mendekati yang semisal, tidak ada
kekuasaan   bagi   mereka   menumbuhkan    sebuah   pohon.    Sebab,
menumbuhkan di sini bermakna menciptakan dari tiada menj adi ada.

1062Lth.Ma'aniAIQtry`an{2!29'1)-



Menurut   saya   (AI   Qurthubi),   ``Berdasarkan   ayat   ini,
sejumlah  ulama menetapkan  harannya melukis  apa  saja baik  yang
bemyawa  mau  pun   yang  tidak  bemyawa.   Pemyataan   ini  milik
Muj ahid. Penguatnya adalah sabda Rasulullah SAW:

ed±3r ife :j±±; '+; iif pet i;i i;i ¥ &i 16
.:# ijife, ;i 'ii ijfty, ;i :;; ijae

Allah  SWT berferman, 'Siapa yang berbuat  zhalim mencipta

(mehakis,   mematunal    sebuch   ctptaan   sebagainana   Aku
menctpta, maka hendaklch de menctptakan (memberinya rwh)
czfom, afaw beblj.I.a# ¢fa!w gr#dwm '. '']°63 QIR. Muslim di dalan

[4sA-S#aAz.A-nya dari Abu Hurairah)

Celaan, ancaman dan pemburukan ini  bersifat umum berlaku
kapada siapa saja yang melukis apa-apa yang diciptakan Allah SWT
dengan sama persis dengan hasil ciptaan-Nya yang tiada safu makhluk

pun yang mampu menyerupai kemampuan-Nya dan kekusaan-Nya
dalan penciptan.

Mayoritas  ulana  berpendapat  boleh  melukis  sesuatu  yang
tidak bemyawa dan boleh menganbil upah dari perbuatan tersebut.
Ibnu Abbas RA berkata kepada seseorang yang bertanya kapadanya
tentang melukis, dia menjawab, "Jika memang harus, maka lukislch

pohondanapasajayangtidakbemyawa."]°64m.inamMuslim.

Akan tetapi, tidak membuatnya adalah lebih baik sebagaimana

yang telah kami jelaskan. Penjelasan lebih lanjut nanti akan dilakukan
pada tafsir surah Saba`,1065 z.us);a 4//aft.

t°63 HR. Imam Muslin dalam pembchasan tentang Palcalan dan Hiasan (3/1671 ).
\064 Ibid.
'°65 Lih. Tafsir ayat 13 dari surah Saba'.



Kemudian berfiman  dengan nada memperolok:  ,fit  a  "al'>i
"Apahah disamping Allah ado Tuhan (yang lain)?" Yalmi, apidsalh alha

sesembahan   lain   di   samping   Allah   yang   membantunya   dalam

penyerhodrz",'bs±:;;."[S.ii.5..`Bahkan(sebenarnya)merehaadalah
ora#g-ortz"g }ia[#g men)/I.mpaHg, "  yalmi  dengan  menyamakan  Allah
denganselaln.Nya.1066

Ada  yang  mengatakan  bahwa   6J}:;  ``men)Jz.mpa«g"  dari
kebenaran   dan   maksud]°67,   yakni   kafir.   Ada   yang   mengatakan,
"JJaaharf' dengan ra/a ' karma adanya "a". Susunan kalimatnya:  `a

rna `a ,4//adz. wuz./aefafm I./aarAe.n (apakah di sisi AIlah, celakalah kamu,

adatuhan-tuhan).Waqafpndakalimat,fif€adalahbagus.

Firman AIlah SWT, jJf Li3€tyTj=; I;i "4faw, sz.apahaA );a!»g
telah, menjadihan  bumi  stabil,"  yalmi  mustaqirra,  telapat berdian.
({]S^ T115± '5f±£;i  "Dan yang -mdyadikan ;ungai-su;gal di celah-
ce/2A»y&, " yakni di tengal-tengah bumi,  saperti:  j|f  \2{£;  6Jfij
" ...dan Kani_.alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. "\°€8  '5=6

<±;S     C1     .`Dan      yang      mekyedikan      rawaasia      un;k
/"engfofofaha#/#}7a."   Yakni   gunung-gunung   yang   kokoh   yang
memegang dan menahan bumi dari bergerak.    ±-i;i=!'\' <3;i j€3
YfF!>£ "Dan  menjadikan  suatu pemisah  antar; dun  laut?."  igrl:,

penahan, dengan kekuasaan Allah SWT, agar air asin tidck bercanpur
dengan air tawar.

Ibnu Abbas  RA berkata,  "Kekuatan  dengan  kekuasaan-Nya,
sehingga rasa yang ini tidak merubah rasa yang itu, dan rasa yang itu
tidak merubah rasa yang ini."

]°66  Demikian  disebuthn AI  Mawardi  dalan kitab  tafsimya  (3/207),  dan  An-

NIihasdidalamWa'a»z']4/gber`an(5/144).
ro€H  Ibid.
1068 Qs. A| Kahfi [18]: 33.
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j4/ Aa/.z« bermakna a/ man `zf,  1arangan,  :rif '£ 'al'5i  "4pahaA
disamping Allah  ada  Tuhan  lyang  lain)?"  Yalmi jika. tctap  aldalrya,

baliwa  tuhan-tuhan  mereka  itu  tidak  kuasa  untuk  melakukan  ini
semua,   maka,   mengapa  mereka  menyembah   apa-apa  yang  tidck
memberi manfaat dan mudharat?.  <j:1S.  Y' ;i;£i±=i  i;; "BaAha»
(sebenarnya)  kebanyckan  dart  mereka  tidak  mengetahai."  Yalmi,
seakan  mereka  tidak  mengenal  Allah  dan  kewajiban  mereka untuk
mengesakan-Nya.

Firman AIah :

-.-eei*3-.3fii # '.6:,:jjL±-t€icii

eF=ie'cfi©GL±==1{€st+±::ritE"al'9iEck;<ty.i"ij,i:i£;d£:€Trifagfi;;:ci3£.ijgr±±£
£3i;3griBi=ic;i©€L=+.t=+fifjEi::rif'£

St=j:rii-£,J±iB+£`#'5,-"f6;;j€g;c=j
©ds,3G

C`Alou, siapakah yang mempeTkerankan (boa) orang yang dalam

kesulitar. apabiLa ia berdoa kapada-Nya, dan yang menghtlangkan
kesusahan dan yang menjadikou. kamu (manusia) sebagal khaliifah

di bumi? Apahah disamping A[Ilah ado Tuhan lyang lain)? anat
sedikitlah kamu menginged{Nya). Alau, siapahah yang memimpin
kamu dalam kegelapan di dataran dan loutan dan siapa (pula)kah

yang met.datangkan angin schagai kabar gembira sebelum
(kedatangan) ralunat-Nya? Apckah disamping Allah ada Tuhan



(yang loin)? Maha Tinggi All,ah terhadap apa yang mereha
persekutukan (dengan-Nya). Atau siapakah yang menciptakan

(manusia do[ri permulaarlnya), kemudian mengulanginya aagi), dan
siapa (pula) yang memberikan rezehi kepadamu dari langit dan

bumi? Apakah disamping Allah ado Tuhan (yang lain)?.
Katakanlah, ` Unjukkanlah bukti kebenaranmu, jika kanu memang

oro»gLoro»g}J¢7Ig 4c»¢r'. " (Qs. An-Naml (27] : 62-64)

Dalam ayat-ayat ini dibahas tiga masalah:

Perfrm¢: Firman Allah SWT, '.6: `{! jLfi-i ¢fif c;i `.4faw,
siapckah yang memperkenankan  (doa)  orang yang  dalam  kesulitan
apabz./a  z.a  .bert7ca  fapada-Nya[. "  Ibnu  Abbas  RA  berkata,  ``Yalmi
orang  yang  mempunyai  kebutuhan  yang  sangat  mendesak  untuk
didapatkan.»1o69

As-Suddi berkata, "Yalmi orang yang mempunyal kebutuhan,

yang tiada daya dan kekuatan untuk mendapatkannya kecuali dengan
Pertolongan-Nya."]°70

Dzu   An-Nun   berkata,    "Yalmi   orang   yang   mempunyai
kebutuhan yang tidak bisa didapat kepada selaln Allah SWT."

Abu  Ja`far  dan  Abu  Utsman  An-Naisaburi  berkata,  "Yakni
orang yang bangkrut."

Sahal    bin    Abdillah    berkata,    "Yalmi    orang    yang   I.ika
mengan8kat tangannya menghadap Allah mendoa, hanya ketaatannya

yang mampu menj adi wasilah barinya."

`°694tsardisebutkanAbuHayyandidalam,4JBa!ArA/„wA!.ffa(7/90).
|fno lbid.



Seseorang  datang  menemui  Malik  bin  Dinar,   dia  berkata,
`Demi   Allah,   aku   memintanu   agar   mendockanku   kapada-Nya,

sungguh aku orang yang sedang dalam kebutuhan yang sangat."

Malik  bin  Dinar berkata,  "Jika  kanu  meminta  kapada-Nya,
sesungguhnya    Allah    SWT   mengabulkan    doa-doa    orang    yang
terdesak." Seorang penyair berkata:

Dan sungguh a:ha akan meminta kepada-Nya, sungguh sempit urusan

Mevimpaku, tidak ada j alan pemecahnya

Berapa banyak orang yang tertutup j alannya

Menimpanya in:us{bah, ketika berdoa jalan terbuha

iKed#a: Di dalam A4lusurd Abu Daud Ath-Thayalisi dari Abu
Bakrah,  dia  berkata,  Rasulullah  SAW  bersabda  dalani  kalimat  doa
orang yang terdesak,

J, grfJ `p= #J£ JJ` i; J<J= it =Jf ±J==J qu,
~c]9fSj@'£'yifrg,;gi£

"Ya  Allah  dengan rch:mat-Mu  aku mengharap  agar  Engkou

jangan   bexpaling   datku   waloupun   sekyap   mata,   dan
perbalkilch    keadaan]ou    selu:ru,hnya,    tiada    Tuhal.    selain
Engkou.»lorl

iKcfz.gr[:  Allah SWT menjamin akan mengabuHran doa orang-
orang yang terdesak. Allah SWT sendiri yang menceritakan si fat-Nya
tersebut  (di  dalam  ayat  dimaksud).  Sebabnya  adalch  kebutuharmya

yang  mendesak  menyebabkan  pelakunya  ikhlas  dalam  berdoa,  dan
saat  tersebut  hatinya  akan  kosong  dari  selain  Allah  SWT,  hal  ini

`°7` in. Abu Daud, dalam peninahasan tentang Adab, bab: no.  101, in. Ahrmd

di dalam AI Musnad (5/42).



berlaku bagi orang yang ikhlash di sisi-Nya ada janinan, apakch dia
beriman  atau kafir atan  orang yang taat  atau pendosa,  sebagaimanaFjigs{A¥t¥£j{fi±f;f¥5:'rf.£f#;=±€gfr`,:;j€

apabila kanu berate di dalam bahiera, dan meluncurlch bahtera itu
membawa orang-orang yang add di dalannya dengan tiupan angin

yang  balk,   dan  mereka  bergembira  karenanya,   datanglah   angin
badai,  dan (apabila) gelombang dari segenap penjuru menimpanya,
dan  mereka  yakin  bchwa  mereka  telch  terkepung  fochaya),  Maka
mereha berdoa kepada Allah dengan mengikhiaskan kctaatan kapada-
Nya  semata-mata.  (mereka  berkata),   "Sesungguhaya  jika  Engkou
menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilch kani akan termasuk
o7ia7tg-ora»g);angbeny;I.fafr.''t°72Dan,fiman-Nya,j{jij±[€lfi\i£
'ofgS-;=\<>)="Mcka,tathalaAllahmenyelamatkanmerekai?Tpaike

darat, t{ba-tiba mereka (kembali) mempersehatuhan (Allah) ."\On3

Allah  SWT  akan  mengabulkan  doardoa  mereka  pada  saat
mereka  dalam  kebutuhannya  yang  mendesak  yang  diiringi  dengan
keikhlasan, dan pada saat yang sama Allah SWT memahami bahwa
mereka  kelak  akan  kembali  kufur  dan  berbuat  svirik.  Allah  SWT
berfirman,  ij{ 'al' Sd2 'rif i;i: €jEj.i j j£€=j \S>6  ``A4aha, opab#q
mereha naik kapal mereka mendoa kapada Allah dengan meryurnikan
frefaafa# fepadr-Nya."]°74 Allah SWT pasti mengabulkan doa orang-
orang  yang  terdesak  disebabkan kebutuhan mereka  yang  mendesak
dan keikhlasan yang dilahirkan akibatnya.

Dalam sebuah hadits disebutkan,

:;;:§b;;XE¥]b°#22.9].65.
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:3;SJ  Trj{i±:j°l  :3;i  :rfe;  g+i  dy  d.=":\±=:  ¢.:,i;i;  ::,;A:;

ggiv'3 uk giv,l}.i :3;s3 ,;tlo,
"Tiga  jenis   doa  yang  pasti  dikabukan:   Doa  orang  yang

terzhalimi, doa orang yang sedang dalam perjalanan, dan doa
orcI#g   f"a   w#fwfr   a!#afurya."]°75   Hadits   diriwayatkan   oleh

penulis kitab Any-fyz.flab. Hadits srfaclfaz.ft.

Di    dalam   kitab   4sA-S%aAz.A    milik   haam   Muslim,    dari

Rasulullah SAW bchwasanya beliau bersabda kapada Mu`adz ketika
"err§rirmnyal kJe Yaman, "Berhali-hatilah  terhadrp  doanya  orang

yang terzhalimi, antara dia dengan Allah tidak ada hijab. "\Or6

D± ddram ki:Iho Asy-Syihab , "BeThati-hatilah terhadap doanya
orang yang terzhalimi. Doa orang yang dizhalimi dibc[wa oleh owan.
Allah SWT berfirman, `Demi kemuliaan dan keperkasaan, Aku pasti
ahan membantumu walau sejenak`. ""77 Hadits shahih. Dirt:wayatkan
oleh AI  Ajiriy dari riwayat Abu Dzar dari  Rasulullah  SAW, beliau
bersalbda,   "(Allah    SWT   beifi:rman)..    Sungguh   Aha   tidak   akan
menolaknya,walouirunkeluardarirroulutseorangyangkaftr."'Ur78

'°]S  Hzidits dengan lrfuzh:. "Tiga jenis  doa yang tidak tertolak..  Doa  orang tua

kapada anaknya,  doc[nya  orang yang berpuasa,  dan doanya orang yang sedang
dr/am per.a/anon." Im.  Abu AI Hasan bin AI Fahrawayah Adz-Dzanjani,  dalam
Kitab [4ts-rsa/atsz.)/¢f. in. AI Balhaqi di dalam ,4s-Szf»an, IR. Adh-Dhiya' di dalam
Al _}4!khar dari Anzis. Lhi. AI Jami` AI Kabir (2112SZ).

L°76  in  Imam Muslim,  dalam peinbahasan  tentang  iman,  bab:  Ajakan kapada

Sy#%:c:Eat:=(i/s5.%)Lymumin¥dapanngJ}a8:.fwKabz.r(1/158)dari

riwayat Ath-Thabrani di dalam ,4/ Kabz.r, in. Ibnu Abi Ashin dan AI Khara'ithi di
dalam A4dsowz.' A/ 4kA/ag.  IIR.  Adh-Dhiya  dari  Khuzainah bin  Muhammad  bin
Ammarah bin Khuzainah bin Tsabit RA,  Hadits juga terdapat di dalam 4/ /omz"
i4j'A-SAagz.r no.  148. AI Haitsami berkata, "Di dalam sanadnya ada perawi yang tidak
Sayoa78kii=::'aniafazhyangtidakjauhberbeda,yakni,"BerA¢ft.-Aaft.aAferAadrpdoa

orang yang terzhalini, walou pun dha kafir,  doanya tidak teTkyab." FIR. Ahmnd,



Dengan  kedermawanan-Nya  Allah  SWT  akan  mengabulkan
doa    orang    yang    terdesak,    walau    dari    seorang   kafir,    sebab,

keterdesckannya    tersebut    membuatnya    ikhlas     dalam    berdoa.
Demikian   pula   halnya   dengan   doa   seorang   pendosa.   Kekafiran
seorang  kafir  dan  kefasikan  scorang  pendosa  tidak  mendatan8kan
cacat  dan  hina  bagi  Kerajann  Semesta,  semua  itu  tidak  mencegah
Allah  SWT  untuk  mengabulkan  doardoa  hambanya  ketika  mereka
dalam   kebutuhan   yang   sangat.   Mengabulkan   doa   orang   yang
terzhalimi      ditafsirkan      dengan      mengalahkan      orang      yang
menzhaliminya  dengan   cara  yang  dikehendaki-Nya,   atau  dengan
ndanya hukum qishash,  atau dengan cara mengadakan orang zhalin
lairmya yang akan menzhaliminya -sebagainana fiman Allah SWT,
`Of=.':]¢atlfJSS£&;,{&3`.Dan,dendklanlchKamijedikansebagian

orang-orang  yang  zhalim  itw  mekyadi  teman  bagi  sebagian  yang
lain.""9

Selain it`] doa orang-orang dimaksud clan cepat terkabulkan.
Dalilnya adalah isi  hadits Rasulullah  SAW,  "...dz.bawa  o/ch  awz». "

Maknanya,    Allah    SWT    akan    mengutus    Malaikat-Nya    untuk
menjemput      doa      orang      yang      teralalimi      dan      kemudian
membawakannya kepada awan, lalu awan membawanya naik ke langit

pada kiblat doa agar dilihat oleh semua Malaikat. Dengan melihatnya,
Malaikat  akan  membantunya  dan  memberinya  syafaat  pengabulan,
sebagal rasa kasih terhadap orang yang dizhalimi.

Dari hadits-hadits ini juga dipahami sebagai bentuk peringatan
terhadap  para  pelaku  kezhalinan.   Allah   SWT   sangat  membenci
kezhaliman.   Kezhaliman  bemakna  maksiat  terhadap-Nya,   sebab,

dan Abdulrazzaq di dalam Muszzad-nya, Im Adh-Dhiya' di dalan 4/ Mzfttfczr dari
Anas RA.

1°79 Q§. A| An`an [6]:  129.



bertentangan   dengan   perintah-Nya.   Dalam   hal   ini   Allah   SWT
berfirman melalui lidal Rasul-Nya, terdapat di dalam SfoaAz.A A4as/I.in

den    kitalb    \airmya.,    "Wahai    hamba-Ku,    sungguh    Aku    telah

mengharamkan  kezhalinan  bagi  din-Ku  dan  Aku  menjadikannya
haran bagi kalian, maka j anganlch kalian berlcku zhalim. "\°8°

Orang-orang    yang    terzhalimi    adalah    orang-orang    yang
terdesak,  semalma dengan para musafir.  Sebab,  orang  yang  sedang
dalan  peljalanan jauh  dari  keluarga  dan  negerinya.  Telpencil  dari
schabat     dan     teman.     Hatinya     tidck     tenang,     sebab,     dalarn
keterasingannya tidak ada yang membantu dan menemaninya. Dalan
keadaan demikian dia butuh kapada yang dapat membantunya. Ketika
itu dia akan bemunajat dan berdoa dengan ikhlash, dan Allah SWT
berkenan mengatulkan doanya disebabkan keadaannya tersebut.

Demikian  halnya  dengan  doa  orang  tua  terhadap  anaknya.
Seorang  ayah  atau  ibu  tidak  clan  berdoa  bunk  untuk  anaknya
bersamaan    dengan    rasa    kasih    sayangnya    kapadanya,    kecuali
disebabkan  lemahnya  diri  dan  hajat  yang  mendesaknya  serta  rasa

putus asa terhadap kebaikan dan perhatian ana]mya bahkan sebaliknya
menyakitinya, pada saat demikian doanya akan segera terkabuHcan.

Fiman Allah SWT,  '.3i!{ =±r±; "Da» )/¢»g me»gAz./angha»
feswSaAa#. "  Yakni  musibah.   AI  Kalbi  berkata,  "Kezhaliman."]°8]

L±±H'\  '.~ee  -;th=±±; "Dan yang menjadikan harm (manusia)
sedag¢z.  k*a/z/&A   d7.  befmz.?"  Yakni  penghuni  bumi,   sebuah  kaum

dibinasakan,  lalu diciptakan kaum yang lain.  Di  dalan Kitab karya

logo in.  Imam Mushim,  dalan pembahasan tentang Kebaikan dan Silatu]Tahini

bab: Haralmya Kezhalinan (4/1995), HR. Ahmad di dalam A/ Wus»ad (5/160).
t°8 I Atsar dari AI Kalbi disebutkan AI Mawardi dalam kitab tafsimya (3/208).



An-Naqqasy: Yakni, yang menjadikan anak-anakmu sebagai generasi

Peneruskehiduparmu.I°82

AI Kalbi berkata, `Tengganti orangrorang kafir dan menduduki
negerinya    serta    mentaati-Nya    setelah    kekufuran    orang-orang
kafirl083.„

efi^'Eg3i.',I.`ApakahdisarxpingAllchadaTuhan(yanglain)?"

Dengan  nada  memperolok-olok.  Seckan  berkata,  "Apakch  di  sisi
Allah,  celakalah  kalian,  ada  tuhan-tuhan  yang  lain?"  Maka,  lafazh
"z./aaA##"dibacamazysf`denganndanyaE,danbolehdibacam¢Iysf`

dengan  menyembunyikan  lafach  yang  lain,  yang  dengan  denikian
betoiun:}ft:  Apakch  add twhan  di  sisi AIlch yang melak!jkan hal-hal

:fit E adalahtersebut dan kamu menyembahnya. Waq;iLf pedal lfa]irmat

b&gi\s.,<2±£f=i6fty"Amatsedikitlahhamumengingadr(Nya)."

Abu       Amr,       Hisyam       dan       Ya`qub       membacanya
");¢drdeafaharzmn" dengan )i¢` 1084 sebagai khabar, sebaganana fiman-

Nya, <;i±'. Y' ;i;i±=i  J; dan; 6J=+. 1± 'df J±=: ``AfaAa
Tinggi Allah terhadap apa yang mereka perseklrfukan (dengan-Nya). "
Allah  SWT  mengabarkan  apa  yang  berlaku  sebelum  dan  sesudah
kalimat  ini.   Qira`ah  ini  dipilih  oleh  Abu  Hatim.  Ulana  laimya
membacanya dengan fa`  sebagai kalinat dialog, berdasarkan firman-
Nya,,   ck±H{    '-~ffiL    .;±i=±±i  "Dan  yang  mekyadihan   kamu
(manusia) sebagal khalifah di bumi?"

Fiman  Allah  SWT,  ;±=±±;;   ji  "Af&",  srdprfaA  yang
memz.mpz.» ham", " yakni yang menunjuki kamu jalan;   jS-i ¢jll> 3

'°82 Lih. Tatsir AI Mawardi (3/208).
\0$3  Ibid.
t°84  gz.rtz `ch  ini  gz.ra `aA  mz"z7wa"tod,  sebagainana  disebutkan  di  dalam  ragrz.b

.4#-Ivtryr hal. 154.



fso  `.Dalam  kegelapan   di   dataran   dan   loutan,"   jrka  karrm
mengadckan pelj alanan lintas negeri siang dan malan.

Ada yang mengatakan bchwa yang membantu kamu melintasi

jalan-jalan menuju negeri tujuan yang tidak mempunyai rambu-rambu
jalan. Keganasan ombak lautan sama dengan kegelapan malam, sebab,
tidakadapetunjukdalanpeljalananlautnya;a;'JrrfEi9tjT=£:trf'j
&~e±f±._S``Dansiapatou;a)kahyangrierid=;=gk;nLan-'ginu-s'e-;a-g'ai

habar]°85  gembira sebelun  (kedatangan)  rchmat-Nya?" Mds"dya
adalah datangnya hujan, berdasarkan kesapakatan ulana ahli takwil;

fi} 'a»Zi.',i ..Apakah disamping Allah ad; Tuhan (yang lain)?.' y;g
berbuat demikian dan menolongnya dari  semua itu;    \£€  'rif jJ=J€

<>!3=±j±  "Maha   Tinggi   Allah   terhadap   apa   yang   me-reka
persefaif#faa7!-Ivya, " dengan selain-Nya.

FimanAllahswT,;i±3aljsf:cfi"J4fa%S!.aprfafryazg
menciptakan  (manusia  dart  permulaannya). "  MeTeha  menyatckar\
bahwa   sesembahan   mereka   adalah   yang  menciptakan   dan   yang
menberikan   rezeki,   maka   Allah   SWT   meminta   mereka   agar
menunjukkan  balwa  tuhan-tuhan  mereka  mampu  mencipta  ulang.
Sebch,   siapa   yang   manpu   memulai   maka   dia   akan   manpu
mengulangi.     Tulan-tuhan    mereka    jelas    tidak    akan    mampu
rmctcklik!z":yal.  S)'ErHJ1,I "Apakah disamping Allah ada Tuhan (y;ng
/az.#J.?" yang menciptakan, memberi rezeki, memulal penciptaan dan

•\S^6  -S ``Katakanlah, 'Un;ukka;lah  buktimengulanginya. ¥
febenara#"w '. " Mcksudnya, dalil-mu bahwa Aku mempunyai sekutu,
atau  alasanmu  bahwa  ada  seseorang  yang  mampu  menciptakan  ini

]°85  |bnu  Amir  me|hoacanya  demikian:  Ivnyroa  dengan  „  dhannd  dan
setelahnya  sukun.  Hamzah,  AI  Kisa`i  dan  sejumlah  ularm  nahwu  kontemporer
membacanya dengan #w#  fathah dan setelahnya sulng juga dengan ### dhamrmin
dan tyi.in dhanrfu. Semuanya ini qz.ra `aA "#fawa#.ra!4, sebagal- disebutkan di
dalam ragrzb A#-Ivar}Jr hal.  I 15.



semua selaln Allah SWT,  C±i,±±=    ;±rb}  "/z.ha ham# memang
orang-orang yang benar. "

Firman AIah:

6fj'a¢=i+j5a{yffa.fcf£<y.s±j££itjt;#.yfj

fJ;±f;gfjfjjfi£S.tj;€=±jj,<Jil;©<L£:
©6L#fe,

"Katakanlah, `tidak ado seorangpun di langit dan di bumi yarlg

mengetahui perkara yang ghalb, kecuali AIIIah'," dan mereha tidak
mengetahui bua mereha akan dibangkitkan. Sebenarnya

pengctahuar. rnereka teutang akhirat tidak sampal (kesana)
malahan mereka ragu-ragu tei.tang akhirat irfu, lebih-lebih lagi

merch¢ 4zlfo fe7zfq[7zgnya " (Qs. An-Nam] [27] : 65-60

FirmanAIlahSWT,5fi{Y<£CjJi+j<Y.S±S::Jtjc;#.Y€J:
"Katahanlah,  `Tidak  add  seorang  pun  di  langit  dan  di  buni  yang

mengetahwi  perkara  yang   ghalb,   kecuali   Allah'."  Darn  sedaigivn
ulama:  Allah  SWT  menyembunyikan  ke8haiban-Nya  bagi  semua
makhluk,   tidak   seorang   pun   deri   hanba-Nya   yang   mengetahui
keghaiban-Nya agar merasa bahwa Allah SWT mempunyai rencana.
Ada yang mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kapada orang-orang
musyrik  ketika  mereka  bertanya  kapada  Rasulullah  SAW  tentang
kapanteriadinyaHariKiamat.1086

\°86rmLA|MuharrarAIWofiz(\2/126),dainAIBahrAIMuhith(7191).



Dan,   j=   berada   pada   kedudukan   rcz/Ia',   dan   maknanya:

Katckanlch,  tidak  seorang  pun  yang  mengetahui  ke8haiban  kecuali
AIlah   SWT   afoadw#    adalah   ba!daJ   dari    i;.1087   Demikian   yang

dikatakanAz-Zujaj.
<

A|   Farra`t°88   I)erkata,   "Lafazh  menjadi   mafyT%`   setelah   Yb

apabila   kalimat    sebelum    "I.//clcz"    merupakan    kalimat   berisikan

penginBkaran.  Saperti perkataan:  7"cicz  dzclfo¢bcz  afoc!dw#  I.//cza  czbwctha.

artinya  tidck  pergi  seorang  pun  kecuali  ayahmu.  Malknanya  sana

(dengan makna ayat).

Az-Zujaj  berkata,  "Siapa yang  membacanya dengan  #asfaczb,

itu  disebabkan  pengecualian  (I.sfz.ts#¢ `),  yalmi  pengecualian  dalam

percakapan."

An-NthasL°89   berkata,   "Saya   mendengar,   sejumlch   orang

berdalil   dengan   ayat   ini   dalan   hal   mempercayai   ilmu   nujum

®erbintangan), saya khawatir mereka kufur, berdasarkan ayat ini."

Menurut saya (AI Qurthubi), "Pembalhasan telah dilakukan
sebelunnya pada surah AI An`aam[°9° dengan panjang lebar. Aisyah
RA   berkata,    "Siapa   yang   berkata   bahwa   Muhammad    SAW
mengetchui apa yang teljadi besok, berarti dia telah berdusta dengan

::=d=t=y¥;¥€bfe£{;:P¥:,;a:##j:vI£.3<a,:£::&%:¥eosr#g
pun  di  langit  dan  di  buni  yang  mengetahi  perkara  yang  ghaib,
kecwaJ!. j4JJafo '. "[°9[ HR. Imam Muslim.

1°87 Lib. T'rflG AJ gttr `a", karya An-Nullas (3/218).
\°88 Lib. Ma'ani AI Qur`an (21298).
1°89Lih.mJ'rabAJ0%r`an(3/218).
'°9° Lib. Tafsir ayat 59 dari surah AI An`aam.
[°9t Hadits sAafez.fa, telah di-fakfarzj. sebelumnya.



Diriwayatkan,  seorang  ahli  nujuni  (dukun  atau  paranomal)
datang  menemui  AI  Hajjaj.  AI  Hajjaj  pun  menahannya,   lalu  ia
menganbil   sejumlah  batu  kerikil   dan  menghitungnya,   kemudian
bertanya,   ``Berapakah  kerikil  di  tanganku  ini?"  Ahli  nujum  tadi
menebaknya,    "Sekian."   AI   Hajjaj   berkata,   ``Benar."   AI   Hajaj
menahannya   lagi   dan   menganbil   sejumlah   kerikil,   tetapi   tidak
menghitungnya,  dan  berkata,  `Berapakah  kerikil  di  tanganku  ini?"
Ahli nujum tadi menebalmya dan salah. Lalu menembaknya lagi dan
salch,   lalu  ahli  nujum   itu  berkata,   "Saya  menduga  Anda  tidak
mengetahui jumlahnya, wahai Amir." AI Hajjaj berkata, "Benar saya
tidak mengetahuinya." Ahli nujum berkata, "Itu sebabnya saya salah
menebalmya."  AI   Hajjaj   bertanya,   "Apa  bedanya?"   Ahli   nujum
berkata,  "Jika  kamu  men8hitungnya,  itu  bukan  lagi  perkara  yang

giar;9;£.i;3#£Fdrdr¥£gyfl?d;:apdear::oaray„::„g:.b/'a££
dan di buni yang mengctahvi perkara yang ghalb,  keouali Allah'."
Masalah  ini  telah  dibahas  sebelumnya  pada  surah  Aa|i  `|mran,ro92
Walhamdulillah.

Fiman    Allah    SWT,     :.;;±S.fj;{=±jj};``ji|: "Se6e#amya
pengetahaan mereka tentang akhirat tidak sampai (kesana). " Criral ch
ini  umumnya dilakukan oleh mayoritas  ulama,  di  antaranya Ashin,
Syaibch, Nafi`, Ychya bin Watstsab, A`masy, Hamzch dan AI Kisa`i.

Abu Ja`far, Ibnu Katsir, Abu Amr dan Humaid membacanya
demikian,  Z}3®3i Jf]°93  dari  lafach a/ I.drtza* yang berarti pemahaman.

Atha` bin Yasar dan saudaranya Sulaiman bin Yasar serta AI A`masy

]°92 Lib. Tafsir ayat 7 dari surah Aali `Imraan.
'°93 gz+a `ch ini g[.rzl `ch mwftzwa#+a4 sebagainana disebutkan di dalam ragrlb j4#-

Ivas);r hal.  154.
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membacanya demikian, 2}3ls` j{ tanpa AamzaAt°94 dan dengan tasydid.

Ibnu  Muhaishin  membacan;a  demikian,   a3Sti  J{  dengan  kalimat
tanya.1o95

Ibnu Abbas RA membacanya, jJ dengan menetapkan );a` pada
alchimya,  dan  2))lsi  L°96  dengan  AamzaA  tidak  bersanbung  (Aamza!A

go£A )  dan  cJa/  tasydid  lalu  setelahnya  cz/I/  An-NuhasL°97  berkata,
"Sanadnya sAaAz.A, dari riwayat Syu`bch dari Ibnu Abbas RA."

Harun AI  Qari`  berkata,  "Qira`ah Ubai  adalch  ba/ fc[dcza!7i4ha
`z./m#fewm."t°98 Ats-Tsa`labi meriwayatkan sebuch gz.rcz `czfe milik Ubai,

`am fa!daczraha, orang-orang Arab menaruhkan lafazh L! pada tempat

ii,danlafazhiipadatempat|fjikapadaawalkalimatterdapatkalimat
tanya, sebagaimana perkataan seorang penyair:

Demi Allah, saya tidak tchu apakch Salma berdusta

Alou (`i) perkataan bchkan (?i) semra kepada kekasth] 099

Yalmi, ba/ fu//tf ®ahkan semua).

An-Nthas]L°°  berkata,  "Qira`ch  yang  pertama  dan  terakhir,
maknanya  satu.  Sebab,  asal  lafazhjj`<>i adalah fadraraA]c,  hunif fa `
dinasukkan  (z.dgAam)  ke  dalam  bumf  da!a/  lalu  didatan8kan  a/I/
wasA/ a)ersambung). Tentang maknanya ada dua pendapat: Perrczma!,

bahkan ilmu mereka akan menjadi sempuma di akhirat, sebab, mereka

::8'.zrraa``aaAAiifisefuth¥a¥EnudisAeTfadi[ha¥Nan£#L:'`#aa:.zieA(/L2#;{!;
(5/i#68z.#a#Eu;unS¥#asdiigb=E:£".A#¥Adi`¥iy£(i2a/iLa?;);/gwr`a„(5/|45,
146)  dan  gz.ro`aA  ini  aneh  (ty¢a[de),  sebagaimana  yang  diterangkan  di  dalam A/
M#:athG.#Am,n&J,¥{§(!13}:

t°98 gz.nz `aA Ubai ini disebutkan An-Nuhas di dalam /'rab 4/ gz"`an (3/218), den

mi¥Asii#r::b£]tgr1#:p%#'%:y`Z#{L#6AIFana`(2/299)



melihat apa yang telah dijanjikan dengan nyata oleh karena itu ilmu
mereka  menjadi  sempuma.  Ked"a,   maknanya:   Sebagaimana  ilmu
mereka  kini,  demikianlal  kelck  ilmu  mereka  di  akhirat.  Manakala
Malaikat   berkata,   'Teljadilah   apa   yang   tejadi,'   mereka   berkata
sebaliknya."

Makna pada gz+a `aA kedua juga nda dua. PerJ¢ma, maknanya
ilmunya menjadi sempuma nanti di akhirat. Makna ini sana dengan
makna pertama dalam gz+t7 `aA pertana. Mujahid berkata, "Maknanya,
mereka    mengetahui    ilmu    sebenamya    kelak    di    akhirat,    dan
mengetaluinya  ketika  segalanya  menjadi  jelas,  dan  mereka  tidak
dapat  mengambil  manfaat  dengan  ilmunya,  sebab,  ketika  di  dunia
mereka adalah orang-orang yang mendustai."

Kedra,   semakna  dengan  makna  pengn8karan.   hi   adalal

pendapat Abu Ishak. Dia berdalil atas sfaaAz.thya pendapat ini dengan
kalimat sesudahnya yang berbunyi:  6|;2 l{ij. r£ i;  "/ebz.A-/ebz.A /ag7.
merefa  b#fa  fenfa#g7i}/a. " Yakni,  keilmuan mereka tidck mencapai
keilmuan akhirat. Ada yang mengatakan bahwa bahkan ilmu mereka
tersesat dan hilang kelak di akhirat dan mereka tidck berilmu nanti di
Sana.

Qira`ah  lainnya,   "4jsl   ji"  (ba/I.ddrrafu)   semakna  dengan
j}j`<3i};.   Terkadang   makna   tinbangan   I/}¢`a/a   semakna   dengan
timbangan    fa/aa`cI/a.    0leh    karena    itu    dibenarkan    membaca
"I.zdclwa/.%%" bemakna "faeaawa/.%%" (menikahlch).

gz.ra`afa   lairmya:   Hanya   sebuah   pendapat   dan   bermakna
pengingkaran,   sebagaimana   Anda   berkata,   "A   o#a   gaafcI/fuha?
(apckah   saya   membunuhmu?)"   bemakna   tidak   mengetchui.]L°]
Makna   ini   semakna   dengan   makna  pendapat   Ibnu   Abbas   RA,

]]°[Lih.J'rabj4Jgwr`a#,karyaAn-Nulas(3/218,219).
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"A)+.>i   di.  (Baleddaaraka  `ilmuhum  fi  al   `ackhirch),  yalrmi  tiidalK

memahami ilmunya di akhirat.

A|   Farra`LL°2   berkata,   ``Pendapat   ini   bagus   sek.ali,   seakan

perkataan tersebut mengolok-olok   orang-orang yang mendustai hari
kebah9kitan. Itu sebagaimana Anda berkata kepada orang yang Anda
dr]s;wi, .`Balaa (}jD la`umri qad adraktu as-salaf ia f a'anta tarwii maa

/aa ¢rwz.z. a3ahkan, demi hidupku, saya telch bertemu dengan sejumlah

sa/a/ dan  Anda  meriwayatkan  hadits  yang  tidak  saya  riwayatkan
tentangnya)." Maksudnya Anda mendustal (atau menolak)-nya.

gz.ra `a!fe  laimya:  2)JIsi |{ dengan  /am /affeclfe.  Dibawa kapada
harakat /&fA&A  sebab  ringan.  Bacaan senada t.elah diriwayatkan pula

dariQuthrubyakni,:+;IJIaj®angunlahmalan)dibawakepadaharakat

/afAaA.Demikianpula,C+jla;Ounllahbaju),dansemisalnya.

Az-Zamakhsyari menyebutkant t°3 di dalan 4/ Kz.fob, `Dibaca
a3lsff  |{  dengan  dun  Aamzaft,  213tsfr  J{  dengan  a/I/ di  antara kedua

lafazh, Z}3lsii i?,  2}3`a}' ii, 33lsi ii. hi dia 12 jenis gz+a `aA."

Setelah   itu   Az-Zamakhsyari   menguraikan   masing-masing
alasan  ( `z.//af)  dari  ql+a! `a[fa-gz.rfl `clfo  tersebut  dan berkata,  "Jika  Anda

berkata,  apa dalil gz.ra `aA  2}3lsii L! dengan nada tanya?  Saya berkata,

Itu   kalimat    tanya    dengan    makna   pengin8karan    atas    adanya

pengetahuan mereka. Demikian juga hainya siapa yang membaca   ii
33lsi  dan  a3l'Jj  ?i,  sebab  ii bemialma  J{  dan  Aa!mz¢A.  Adapun  siapa

yang membaca 2}3Isif jJ dengan nada tanya, maka maknanya adalah
ba/a¢  );as}J `c#i/ti#a!   mafacz  );t¢b `cztsww#   (ya   apakah  mereka  merasa

kapan   mereka   dibangkitkan?)   Setelah   itu   diin8kari   pengetahuan
mereka tantang itu. Jika pengetahuan mereka tentang hari berbangkit

"0-: Lm. Ma'ani AI Qur`an (21299).
1103Lih.AJKatytya/(3/150).



diin9kari  bemakna  mereka  tidak   akan  merasa   saat  teriadi  hari
berban8kit.  Sebab,  pengetahuannya  yang  ada  pada  waktu  adanya

(kini) akan mengikuti pengetahuannya pada waktu adanya (kelak).

=o=;L±:i.i  e  "reHfang a*faz.raf, "  ya]gii  tentang  keadaan  akhirat
dan semakna dengan itu.  jf i  ii jj  \=3; "A4a/aAa» merefa¢ ng«-
ragu tentang akhirat itu, " yalmi in dwia\.  'oS£ \jf£3 i S  "Lebih-
/ebz.A  /¢gz.  merckc!  b#f¢  fe#tong7rya, "  yalmi  di  hati  mereka.  Bentuk

tunggalnya   `"7»)urn.  Ada  yang  mengatakan  bchwa   `amz.#.  Asalnya
eJ££  lalu )/¢`  dibuang,  sebab,  dua tanda szffa.#  bertemu  dan  tidak

boleh   meharakatkannya   sebab   dengan   meharakatkannya   terbaca
berat.1104

Firman ianah :

jff©6L;gr'L><\~€j~i;\:j€jg\sfiL~±;=r:&j{j6j

©'utj`Vli±£f\~¥€£{i£6!J3+cr,6j~ei:j'j£\rilji2;
`6 0rangrorang kaf ir berkata, ` Apakah setelah kita menjadi tanah

dan aiegitu pula) bapak-bapak kita; apahah sesungguhnya kita
akan dikeluarkan (dari kubur)?. Sesungguhnya kant telah diberi

ancaman dengan ini drrl 0uga) bapak-bapak kami dahulu; ini tidak
lalre hanyaLah dongenganulongengan orang dahulu kala."

(Qs. An-Naml [27] : 67-68)

Firman  Allah  SWT,  EJir aj{  j6j   "Ora#g-oro#g  ha¢r
berfaczfc!, "  yakni  orang-orang  mus)rik  kota Makkah.  "Jdza¢  fat##clcI

`'°4Lih./'rab.4/gwr`a#,karyaAn-Nhas(3/219).



turaaban wa aabaa`unaa a`innaa lamukhrofunn" demiJhandah qira`ah
Nafi`  di  sini  dan pada surah AI Ankal)uut.  Abu Amm membacanya
dengan    dua    Aamzc!A    isfz7%am    quruf   tanya),    hanya    saja    dia

meringankan  sebuah Aa7%zaA-nya.  Ashin  dan Hamzah membacanya

dengan  dua  a/zJ i.sfzJbam,  hanya  saja  keduanya  menegaskan  kedua
AamztzA-nya.  Dan,  apa  yang  kami  sebutkan  ini  berlaku  sama  pada

kedua surch An~Naml dan AI Ankabuut.

AI Kisa`i, Ibnu  `Amir, Ru'ais dan Ya`qub membacanya,  `;£i
dengan dua AamzaA dan z.»na«aa dengan dua »a/»t 105 sebagai khabar di

dalan surah ini, dan di dalam surah AI Ankabuut dengan dua AamzaA
isfj7bam.  Abu  Ja`far  An-Nulas]]°6 bckata,  "Qira`ch  'J:dzaa  fuH#aa
turaaban  wa  `aabaa`unaa  `ayirmaa  lamukhrdyuun"  seswi  dengar+
tulisan adalah baik.

Akan tetapi, Abu Hatin men8kritisi pendapat ini dan berkata,
`Makna pendapatnya ini, Jdzaa bukanlah kalinat tanya dan  `a)Jz.»»aa

kalinat  tanya,  dan  di  dalamnya  lafach  I.#7!a.  Bagainana  mungkin
kalimat sebelum lafazh I.sfzjgivaz» bekeria untuk kalinat yang berada di

wilaych lafach isfzjbam? Juga, bagainana mungkin kalimat sebelum
lafazh  z.»7Ia  bekeq.a  untuk  kalinat  setelah  I.»»a?  Dan,  bagaimana
mun9kin mengatakan demikian; givadr» z.7z»a zczz.dan tta&rz/.zf» artinya

besok, sesungguhnya Zaid keluar?. Jika di dalam kalinat ini terdapat
lafazh  isfz7%am  (tanya),  akan  lebih tidak mungkin lagi.  Jika ditanya
saped  demikian ini,  maka akan sulit menjawabnya jika berpegang
dengan cara baca yang disebutkan An-Nullas ini.

\\°S  Qira`ah  3ni  qira`ah  mutawatirah  schagiv"rm  di  data.:.[\  Taqrib  An-Naayr

hal.25.
'`°6Lih.I+abAJgwr`a#(3/219).



Abu  Ja`far]L°7  berkata:  Saya  mendengar  Muhammad  bin  AI

Walid berkata, `Kami bertanya kapada Abu AI Abbas tentang sebuah
ayat  AI  Qur`an yang  sulit  membuat

jEd'pei#B#-#,S!
*3=

yalkni  firman-Nya,

&jifjr3
"Dan, orang-orang kaf ir berkata qcapada teman-temannya).

`Moukch  kamu  kant  twkyukkan  kapadamu  seorang  laki-laki  yang

memberitckan  kepadanu  bahwa   apabila  badanmu  telch  hancur
seharicur-hancurnya,     sesungguhnya     kamu     benar-benar     (akan
dibangkitkankembali)dalanciptaanyangbarur.wl\On

Abu   AI   Abbas   berkata,   "Adalah  mustahil   lafazh
'membe77.fchzn  kyadrmzt'  bekeria pada  lafach  13£    '4pabz./a',  sebab,

(lelaki tersebut) tidak memberitahukannya pada waktu tersebut. Akan
tetapi  jika   dikatakan   bekeria   untuk   kalinat   setelah   I.»»a!   maka
maknanya benar.  Adalah  salah dalam bahasa  Arab  apabila kalimat
sebelum   "I.nna"   bekeria   untuk   kalimat   setelahnya."   Ini   adalah

pemyataan yang jelas dan gamblang sebagainana yang Anda saksikan
di dalani surah yang di dalamnya disebutkan pertanyaan semisal.

Adapun Abu Ubaid lebih cenderLmg kapada gz.ra `czA Nafi` serta

menolak  pendapat  yang  menggabun8lran  dua  lafazh  isfz/Ham.  Abu
Ubaid berdalil dengan fiman-Nya, {fe3i6uc;.ffi
"Apahah jika  dia  wafal  atou  dibunwh  kamu  berbalik  ke  belakang

(;%:)::in m=. g*.,,`'* i-f f iit ..Maha,
Dan,  hitik  ini  yang  menolak  pendapat  gz.ra`aA  Abu  Amr,

Ashim, Hamzah, Thalhah dan AI A`raj adalah tidak harus benar. Apa

||Or  Ibid.
'[°8 Qs. Saba' [34]: 7.

:::8::&alA£A:#`[[32]i]L:¥ri.



yang dinukilkannya dari  ayat di  atas  adalah tidak terwalrilkan.  Beda
antara keduanya (ayat bab dan ayat di atas), bahwa pada ayat di atas
syarat  dan  jawabnya  berada  pada  kedudukan  yang  sama.  Maka,
makna:   f2jgrf ;±S  €.;;  c;.£fi  ,adalah a/a`z.» mztf& fafea/ad«« Oika
kamu  mati  mereka  kekal).  Semisal  dengan  ini,  kalimat:  `a  zaidef7I

mzf#fAd/z.gzf7z,  apakch Zaid berlalu?  Dan tidak  dikatakan:  a zaz.dz„  a

z»z«zfAa/z.gzf», (apakah zaid apakch perri?). Sebab syarat dan jawabnya

sama sekedudukan, beri)eda dengan ayat   yang dibalas.  Sebab, pada
bagian  kedua  dari  ayat  edalah  kalinat  yang  berdiri  sendiri,  maka
dibolehkan memasulckan lafazh isfzjgiva7» ke dalamnya. Demikian pula

halnya dengan kalinat pada baSan pertana, dibenarkan memasukkan
lafazh isfzjgivam di dalamnya.

Adapun  bari   siapa  yang  men8hapus   lafazh  isfz/ham   dari
kalinat  kedua  dan  menetapkannya  ke  dalan  kalimat  pertama  dan
"e"toacali::yal,  a`ideaa  kunnaa  turaaban  wa`aabaa`unaa   `imanaa
adalah   dibenarkan,   sebab,   maksud   kalinat   mengandung   makna
demikian, yakni pengingkaran.

Firman AIlah SwT,   ~V€£Ti£ ;£j3+ cr, 6jt;I:j 'j£ \ri 15jfj fa'
':A+±3tii\ j±};1..Sesungguhnya kami telah diberi ancanan dengan ini

dan   Ouga)   bapak-bapak  kawi   dchulu;   ihi   tidak   lain   ha:nyalch
dongengan-dongengan     orang     dahulu     kala."     Tctth     dhoch!as
sebelumnya  pada   surah   AI   Mu`minuun.]L]]   Para  Nabi   memang
sengaja  menekankan  urusan  hari  keban9kitan,  dan  menyatakannya
dengan dekatnya waktu kejadian tersebut.  Sebab,  semua yang  akan
datang adalah dekat.

I 1 '` Lib. Tafsir ayat 83 dari surch AI Mu'minuun.



Firman AIlah :

y'u'©£fi-t'ifr:pi£;=L#`6q±;Sty.teideti
\iig:€ji£'j©6L£<±e;Lg±e|t#t'u'#i±

© S,rfe #®li:i-f
"Katakanlah, ` Berjalanlah kanu (di muka) bumi, lalu

perhatihar.lah bagalmana akibat orangcorang yang berdosa. I)an,
jotnganlah kanu berduka cita terhadap mereka, dan janganlah

(dadamu) merasa sempit terhalap apa yang mereka tipudayakan.`
Dan, mereha (orang-orang hafir) berkata, ` Buckah datangnya a&ch

itu, jiha memang kanu orangorang yang bet.ar' ."

(Qs. An-Naul [27] : 69-71)

®,

Fiman  Allah  SWT,   cj=3`Y.i    3    !g¥    cP     "Kaf¢fa#Jafr,
'Berjalanlah karm (di muha) bumi`. " Yck]ni..  S ``Katakanlah, " fuapaha

orang-orang  kafir  itu,   !j;±  "Berja/a#/aA  drm" "  ke  negeri  Syam,
Hijaz,  dan Yaman,  !{;I;'6   "£a/„ penbafz.ha#/aA, '' yakni dengan hati
dan   matamu,  S±£:j'{ i±;i  6P L£;£=>   "Bagrz.ma»o aft.baf oxang-
orang );any berdasa, " yalmi mendustai para Nabinya,  fepe  31;:i Y~Lj'
"Dan,   janganlch   kanu   berduha   ctta   terhadap   mereha,"   yalwi

terhadappendudukkafirMakkahjikamerekatidakberiman;®;c#Y'Ej'

tfffg=a:.]ife%aand,aaph::aady%ug,mm:£haa:tepm%:;;ha"nc:=A;::I;atT=
diturunkan berkaitan dengan para pengolok-olok dari penduduk kafir
Makkah  yang  meminta bagian  siksa  untuk  kota  Makkah  dan  telch
dijelaskan  sebelumnya.  Dibaca, jz. dtiz.z.gz.#  dengan kasrah,  dan telah



dibahas   sebelumnya   pada   bagian   akhir   dari   surch   An-Nchl.][]2
'3::fi) T'ii  `S  <;SS;.'9  "Dan, mereka (orang-orang kof ir) berkata,

'Bz./¢faczfe    drfa#gr);a   czzab   I.fw', "   yakni   walchi   datangnya   siksaan

terhadap  kani  disebabkan kedustaan kami,  £}g},+:;     ;±r   ei `/.I-ha
memang kamu orang-orang yang benar."

Firman AIlah :

Jit'&'L'6S©<j3:::£c~ri{J±;f]rj3;6j€®i~££
jis3e'pe'4`jiky,© y'ffeise'p'c£6fG!i;

*Sic3,yffj±3€no9~flfj,€;6s,,cj©6iS±3S.#jfbi=
© rf.

6`Katakanlah, ` Mungkin telah hampir datang kepadamu sebagian

dari (azab) yang kamu minla (supaya) disegerakan itu. Dan
sesungguhTtya Tuhanmu benar-benar mempunyal karunia yang
besar (yang diberthan-Nya) kepada manusia, tetapi kebanyakan
mereka tidak mensyukuri(nya). Dan sesungguhnya Tuhanmu,

benar-benar mengetahui apa yang disembunyihan hati mereka dan

apa yang mereka nyatakan. Tiada sesuatu pun yang ghath di langit
dan di bumi, melainkan (terdapat) dalam kitab yang nyata (Lauhul

M¢fe/#zft)'." (Qs. An-Naml [27] : 72-75)

Fiman Am SWT,  f3  j3;  ;j€  ®i    ~d;i i:  ``Kaf&ha»/aA,
`Mungkin  telch  hampir  datang  kepadanu'."  Yalmi  Trren!dck;at  dan

'''2 Lib. Tafsir ayat 127 dari surah An-Nchl.



merapat kepadanu,  <[j3]=:: cS,jt ;I;;  "Slebagz.a» den. )ng ham"
"z.7tftz    /swpa};aJ    dz.segerczfaa#    I.fzt. "    Yakni,    sebagian   darn    siksa.

Demikian yang dinyatakan Ibnu Abbas RA. Dari makna rndz7atzt, jika
mengikuti jejalmya, lalu dimasukkan /am, sebab, maknanya mendekat
kepadamu, atau berkaltan dengan ma§Adar.

Ada  yang  mengatakan  bahwa  maknanya,  bersarmm     Ibnu
Syajarah berkata,  "Mengikutimu."  Semakna dengan pck:ataan: n.djfr
a/ mar 'aA, sebab dia mengivcuti wanita t-ersebut di belakangnya.]] L3

AI    Jauhari    berkata:]]]4    w    aria/czAzf    amrm    (masalah
mengikutinya) ucapan untuk makna kalimat "Dia ditimpa masalah",
semisal   dengan  tobz.`aAez   dan  af6a`aAe.   semakna.   KI]uzaimal  bin

Malik bin Nahad berkata:

Jiha gemini mengikuti bintang kardka

SayamendugakeluargaFathimchsulchgi|d]]]5

Yakni, Fathinah binti Yadzkur bin Anazah, salah seorang dari
dua penulis resensi buku. AI Farra`L]]6 berkata "f]r j3; bcmina
mendekat,   dan   sebab   itu  berkata   pe  "fepa!dam""  Ada  yang
mengatakan   bahwa   radz/afew   dan   radz/a    /aft#    semaha   lalu
ditanbahkan    /am    sebagal    penekanan    ndemikian    AI    Falra`-
sebagaimana     Anda     berkata,     #aqadfwAw     dan     ngndfro     /atiw

(memeriksanya     dengan      seksama),      fo./fzfA"      dan     ~z-rfuAq
(menimbangnya), fa./f« /aA" dan wazz.»fw /aA2f dan semisahya,    J:i;
<;$5±:i    U;S      "Sebagian  dari  yang  kanu  mha-(;.ipb;)

"" .4tsar dari Ibnu Sysjarah,  disebutlran Asy-Syaukani di dalam Flrm[ ,4J gnd].I

(4!i?`:4?LihAsh_shihhah (411364).            I

"\.:Sr±_t_3rdapatdiir\amAih-Shihhah(danAl-Lisan(entri=ndife),chRdthAI

Qa,!\t|£#\#'ElaniA|Qur`an(21299t



disegerafacz#  zt«. "  Yalmi,  sebagian  siksa dan itu teljadi  pada perang

Badar. Ada yang mengatakan siksa kubur.

L*,ti\ 6S ±;i .'$ 6f6'3S  "Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-
benar mempunyal karunia yang besar  (yang diberikan-Nya)  kepada
mcz#usz.cz, "  yalmi  dengan  menunda    siksa  hingga  Hari  Kianat  dan

melimpahkan banyalmya rej eki.
"Tetapi  kebanyckan  mereha  tidak

meus)/!ffafrz./»);a/, " maksudnya mensyukuri kebaikan dan nikmat-Nya.

Fiman AIlah SWT,  ifi9il  '£S  C  'f=3'  4£u'  6,b'   "DCZ#
sesungguhaya    Tuharmu,    benar-benar    mengetahui    apa    yang
disembunyikan   hati   mereka,"   yahai   tuldrfa   shaduuruhum   (yarrg
tersembunyi  di  hati  mereka),   6#.   Gj  "Da#  opa  )/a#g  me7.eha
#);azczha7c, "   yakni   yang   mereka   tampakkan.   Thnu   Muhaishin   dan

Humaid membacanya, mcI¢ fflfai7Ir!cl] I 17 dari lafazh fro#cz7cfw czs);-s);az. `¢

yakni ketika saya menutupinya, seperti di dalam surah ini dan surah
AI     Qashash.t]]8     Susunan     kalimat     sebenamya:     mac     fczfat#7!w

sAefdzz"r#Ac/in   `cz/az.Az.,  yaitu  apa  yang  disembunyikan  oleh  hati-hati

mereka.  Seakan dfeamz.I.r (kata ganti)  yang terdapat pada lafazh asfo-

sA2tdwzf7. adalah seluruh anggota tubuh. Dan, siapa yang membacanya

demikian,    "f«fa.»»zf"    maka    maknanya    sudah    sama    diketahui.

Dikatakan:  ¢kea73fa  czs)/-sytzz.`cz,  sesuatu  yang  kalnu  sembunyikan  di

dalan dirimu.

FimanAlichswT,rf#c3,yffci;`ng9~t£Jfj,€gJ,t,cj
"Tiada  sesuatu  pun  yang  ghalb  di  langit  dan  di  bumi,  melainkan

(terdapat)  dalam  kitab  yang  nyata  (Lauhal  Mahfuzhity."   AIL Hasan
berkata,   "Sesuatu   yang   8haib   di   sini   maksudnya   adalah   Hari

[]'7gz.ra`aAinidisebutkanlbnuAthiyahdidalamj4/"wAa77tlr4/Wra/.riz(12/129).
I ''8 Qs. AI Qashash [28]: 69.



Kiamat."1 I 19  Ada yang mengatckan bahwa siksa langit dan siksa bumi

yang ghaib dari mereka. 1 ]2° Demikian diriwayalkan oleh ch-Nuhas.

Ibnu  Syajarch  berkata,  "Sesuatu  yang  chaib  adalah  segala
sesuatu   yang   disembunyikan  Allah   SWT  dari  makhluk-Nya  dan
keghaiban-Nya dari makhluk-makhuk-Nya. Dengan demikian bersifat
umum.MasuknyaAcz`padalafachj±:gmengisyaratkankepadaberfuk

plural,  yakni,  segala sesuatu yang tersembunyi bagi makhluk, Allah
SWT mengetahuinya dan telch ditetapkan-Nya  di  dalam Ummu AI
Kitab-Nya @aca:  Lauh Mahfuzh).  Tidck ada yang tersembunyi bagi
Allah, dari apa saja yang dirahasiakan dan dikeriakan secara terang-
terangan oleh orang-orang kafir tersebut."

Ada  yang  mengatakan  baliwa  segala  sesuatu  yang  telah
ditetapkan  di  dalam  Ummu AI  Kitab  yang  dikeluarkan-Nya  sesuai
dengan batas-batas waktu yang tertunda. Maka, siapa yang meminta
dicapatkan,  yaitu  siksanya,  baginya siksaan tersebut tidak terlambat
dan maju. AI Kitab adalah lna[wh"/ MaA/a/zA,  di dalanmya AIlah SWT

menetapkan      kehendak-Nya,       agar      Malaikat-malaikat      yang
dikehendaki -Nya mengetahuinya.

Firman Jonah :

6l£±::€;3±fc±{±±=ij.t.9`Of±~¢TGLg;6\:ja-t\5E£££
:st=±>r#;cs±;a€u'6£©a±,ja,#i=j„'cffi,'jjj©
c£€i©#-tjL.tj;afSfj;g:¥©ip.t#.tjl3

\```'.9^Lm.Taif}sirAIHasanAIBahsri(21186).
`'2°       Pendapat ini disebutkan Abu Hayyan di dalan.4/Bchr 4/ "w4!.ffe (7/95).



©1¥~j;.ty€¥,`Sl;-6ftf 6jll±y,
#\=;i.\=,,a{,3.c;y€±±;£®±ifec;?-{cri>`=;i`cj

©6L#i
" Sesungguhnya AI Qur`an ial menjelaskar. kepada Bani lsrdi

sebagian besar dart ®erkara-perkara) yang mereka perselisihkan
teutangnycL Dan, sesunggiLhnya AI Qur`an ifro benar-benar menjadi

petunjuk dan rahmat bagi orangcorang yang beriman.
Sesungguhnya Tuhanmu akan menyeLesalkan perkara antara

mereka dengan keputusan-Nya, dan Dig Maha Perkasa lagi Maha
Mengetahui. Sebab itu, bertowckkallah kepada AIlah,

sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran yang rtyata.
Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orangcorang yang

met met.dengar dan (tidak pula) menjadikan orang-orang yang tuli
mendengar panggilan, apabila mereha telah berpaling

membelakang. Dan, kanu sekali-kali tidak dapat memimpin

(memalingkan) orangrorang buta dart kesesatan merekdr Kamu
tidak dapat menjadikan (seorang pun) mendengar, kecuali orang-
orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, lalu mereka berserah

dz.rz.'. " (Qs. An-Naml [27): 76-81)

AIlahSWT,3±TFc3{j±=ijt.e~rf|~j;Gj£;;6\:j3t\i£6L
6SS£   "Sesungguhaya  AI  Qprr`an  in  menjelaskan  kepada  Bani
lsrail    sebagian    besar    dari    foerkara-perkara)    yang    mereha

perse/isz.fafaczH  fenf¢ng7.)/a. "  Mereka berbeda pendapat  dalam banyck

perkara sehingga mereka saling melaknat antara satu dengan lainnya,
mcka  turmlah  ayat  ini.  Maknanya:  Sungguh  AI  Qur`an  ini  adalch



penjelas    bagi    mereka    dalam    perkara-perkara    yang    mereka
perselisihkan,   jika   mereka   berpegang   dengannya.   Hal   demikian
disebabkan  mereka  telah  merubal  isi  Taurat  dan  Injil,  termasuk
menghilan9kan sejumlah hukum yang terdapat di dalamnya.

'jj3 "Dam,  seszf#gg7f¢»)A¢ ztw, " yakni AI Qur`an.   JiM=jj cj`ri

:)*±:fi:` Benar-benar mdyadi pertyuk dan rahmat bagi orang-orang
);a»g berz.ma7z. " Dikhususkan bagi orang-orang beriman, sebab, hanya
orang-orang beriman yang manipu mengambil manfaat AI Qur`an.  iL
£#=>F3.J=66fi.`sesungguhnyaTuhanr_uala:_TeTyelesatfan-
perkara  antara  mereka  dengan  keputusan-Nya."  Yalmi,  rn!ouheri
kaputusan   atas apa yang bangsa Israil perselisihkan kelak di akhirat
lalu memberikan ganjaran kapada masing-masing mereka yang benar
dan  salah.  Ada  yang  mengatakan  bahwa  memberi  kaputusan  atas

perselisihan mereka di dunia sehingga mereka mengetahui siapa yang
salah.#'tj|3"DamDrdMaAaperfua,"yangkuatdanmenangdan
yang  tidak  tertchan  urusan-Nya.   ap-i  "£&gz.  MOAa  me»gef¢A"z-, "

yakni tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya.

F-rman AI:kch S;WT,  S^  S -SS  "Sebab itu, bertawakkallah
faepada   ,4//aA. " Yakni,  serahkan  segala urusanmu kapada-Nya dan

yckinlah,sungguhAllahSWTadalahpenolongmu.¢;¢;jlji}-tJ£.afi
"Sesungguhaya kamu berada di alas kebenaran yang nyata." Yalmi,

yang tampak dan terang. Ada yang mengatakan, jelas dan gamblang
bagi yang merenunri alasan kebenarannya.

S;;S)'¢±ri&;I.,``Sesungguhnyakamutidakdapatmenjadikan
or¢#g-orang );any maf±. me"dengar, " yaitu orang-orang kafir,  sebab,
mereka enggan merenung. Mereka itu saperti mayat, tidak mempunyal
rasa dan akal. Ada yang berpendapat, ini bagi siapa yang mengetahui
bahwa  dia  tidak  berinan.  ;~6±t   ;±}t   £P   fu'  "Dan  /fz.drfr p„



mdyadikan  orang-orang  yang  tuli  mendengar  panggilan,"  yfroi
orang-orang   kafir.   Mereka   sapadan   dengan   tuli,    sebab,   tidck
mendengar nasihat.  Jika diajck kapada kebenaran mereka berpaling
seakan tidak mendengar. Contohnya:  :;i S;g rf+i  ""erefo fw/I.,  bz.sw
da7I bwfa."1 ]2] Telah dibahas sebelumnya.

Ibnu  Muhaishin,  Humaid,  Ibnu Katsir,  Ibnu  Abi  Ishak,  dan
Abbas, dari Abu Amr membacanya, w /a& )/asmcz ` dengan ya`  dan
mz.in /q[fAaA.  4sA-S%wm7»er  dibaca  mapef '  karena  subjek.1122  Ulama

lairmya  membacanya   €±   bentuk   mzfdfaarz.`   dari   asma`a.   .4sA-

shumma dengan nashab.

Masalah: Berdasarkan ayat ini, Aisych RA menolak pendapat

yang    menyatakan    bahwa    Rasulullal    SAW    memperdengarkan
ucapannya  kepada  para  syahid  perang  Badar  di  dalan  kubumya

(yakni Rasulullah SAW dapat mendengar suara mayat di kubur, dan
mayat  di  kubur  dapat  mendengar  suara  Rasulullah  SAW).  Selain
bersandarkan ayat ini, Aisych RA juga berpegang dengan dalil ckal.
Sebuah  riwayat  s4afal.ft  dari  Rasulullah  SAW,  "Ka/I.aH  /ebz.fa  fz.daft

mampu  mendengar dari mereka. "\\2;3

Ibnu Athiyah berkata, "Kisah para syahid Badar adalah kisah

yang menunjukkan mukjizat Rasulullah SAW. Bahwa pada peristiwa
tersebut AIlah SWT mengembalikan pemahanan para mayat tersebut
sehingga mereka mendengar perkat'aan alasulullah SAW.) Jika bukan
karena  berita  darinya  SAW  bahwa  para  mayat  tersebut  mampu

"2' Qs. AI Baqarah [2]:  18.
t`22 g|.ra `aA ini qira `ati  mwf¢waft.raA sebagaimana disebutkan di dalam AJ Jq#a `

(2/,?Z[)riitA:a£"#:,N#anha;.e£5;hasan tentang ]enazah bab:  86, dan dalam

pehoahasan  tentang  Peperangan,  bab:   8.  Imam  Muslim,  pembahasan  Tentang
Surga, hadits no. 76, 77 dan di dalam penhahasan tentang hadits selain kedua kitab
ini.



mendengap   maka  sen]an  Rasulullch   SAW  kepada  mereka,   kita

pahaninya kapada mina pen8hinaan kapada orang-orang kafir yang
masih hidxp dan penymbuh hati orangrorang beriman. "

Menumt    saya    (AI    Qurthubi):     Imani    AI    Bukhari
meriwayaflrm: Abdullal bin Muhammad menceritakan kepadaku, dia
mendengar   Rauh   bin   Ubadah   berkata:   Sa`id   bin   Abi   Afubah
menceritakan kapada kami, dari Qatadah, dia berkata: Anas bin Malik
menyebutkan  kapada  ]rmi  dari  Thalhah  bahwa  Rasulullah  SAW
menedntal]kan kani untck menbawa 24 jenazah dari para pecundang

grgch berani Quraisy urfuk dilempalkan ke dalani sebuah sumur batu
yang  gelap  dan busuk yang terdapat  di  Badar.  Dalam  tiga  malam
kenunculannya  Rasulullal  SAW  tampak  berdiri  di  sebuah  tanah
kosong.   Pada  hari  ledga  di   Bedar,   Rasulullah   SAW   meminta
kendaraannya dan bdian beranglrat pergi, 1alu beb alan sementara para
sahalatoya di belakangnya mengikuti.

Para sahalamya behata, `Kami menduga beliau pergi belj alan
untuk unisan hajamya. Selanjutnya beliau berdiri di tapi sebuah sumur
berair,  lalu beliau menangril  nana-nana mereka  dan  mama-nana
bapalf m!aska, `Ya FILlon bin Fulan, ya Fulan bin  Fulan,  tidalckch
seba:iknya  hamu tact  kapnda  Allah  dan  Rasul-Nya?  Sungguh  kami
tchih mendapatkan apa yang dyarofikan Twhan kami kapada kami, dan

apdrh  halian  sudal. mndapatkan  apa yang  dijanjikan  Tuhanmu
kapadanI,?I."

Umar   RA   bedrty   "Wahai   Rasulullah   SAW.!    Engkau
hanyalch  berkata-lrata  dengan  jasad  tanpa  rub."  Rasulullah  SAW
bersalDda, ``Demi AIlch yang jiwaku ada di  genggaman-Nya,  kalian
lebth tidck mendengp[r doTi mereka atas apa yang alou telch katakan. "



Qatadah berkata, "Allah SWT menghidupkan mereka sehingga
mereka mampu mendengar  sabda Rasulullah  SAW,  sebagai  bentuk

penghinaan dan pelecehan yang melahirkan siksa, kesengsaraan serta
penyesalan."]t24HR.haamMuslinjuga.

Imam  AI  Bulchari   berkata,   "Utsman  menceritakan  kepada
kami,  dia berkata:  Abdah menceritakan kepada kami,  dari  Hisyan,
dari  ayahnya,  dari  Ibnu  Umar  RA,  dia  berkata:  Rasulullah  SAW
berdiri  di  sisi  sebuah  sumur]t25  yang  belun  di  batu  di  Badar,  dan
bersaltode,   "Apakah   kalian   telch   mendapatkan   apa   yang   telah
cJzj.a»/.z.ha»   rztAa»mzt  hapada  fa/fox?",  kemudian  Rasulullah  SAW

bersatoltoda,  ``Sekarang   mereka   mengetohai   bahoa   apa   yang   aha
katakan kepadanya dahalu adalch benar. " K!€:r[I:NIdiran seryal r"e"toaca:.

•.. S;fi)'Efat£1;).,  "Sesungguhnya   kanu   tidak   dapat`.^ydyadikan
OJ.¢#8-OraHg);czngmclfz.mendeHgrr...hinggaakhirayat.''1126

Ayat  ini  mempakan  dalil  atas  apa  yang  teljadi  pada  kisah
Badar dan dalil disyariatkannya mengiicapkan salam kapada mayat di
kubur.  Semalma dengan riwayat di  atas adalah riwayat bahwa pada
saat-saat  tertentu  beberapa  rub  berdiri  di  tepi  kuburan,  dan  pada
riwayat lain yang menyebutkan bahwasanya mayat mendengar suara
ketukan  sendal  yang  pergi  meninggalkan  kuburan,  serta  riwayat-
riwayat  lainnya.  Jika  memang  mayat  di  dalam  kubur  tidck  dapat
mendengar tentu tidak akan diucapkan salam kepada mereka.  Semua
ini  adalah hujjah yang ganblang, dan telch kami jelaskan di  dalani
kitdk) At-Tadzkirah.

I `24 HR. Imam Muslim, dalam Kitab Tentang Surga (4/2203, 2204).
t`25 A/  ga/I.I.b:  Sumur yang  dindingnya belLm dibatu.  Berbentuk  7„zt 'a!»7zats  dan

mudzakkar. Lih. A»-IVz.Aa)JaA (4/98).
I L26 HR. A| Bukhari, dalam pendahasan tentang Jenazah ( 1/23 8).



FirmanAllchSWT,Lej£££c;d-{c±±|>ifi~[j"Da!7c,ha7%«
sekali-halt  tidak dapat  mewimpin  (memalingkan)  orang-orang  buta
da7.I. kesesafa# mereha, " yakni kekafiran mereka.  Yaitu, kamu tidak
mempunyai  kemampuan  untuk  membuat  hati-hati  mereka beriman.
Hanizah    membacanya,     wa    mac     a»ftz     fchdz.I.    a!/     `wm);a      `cz72

dhalaalatihim.'"Z] saperd fr"an-Nya,,  :;±5i` -±:i  Elf f i}  "Apahah
kamu  dapat menberi pctunjuk kepada  orangsorang yang buta."\\T8
Ulana  lairmya  membacanya:  ?-i     C±£> dan  gz.ra`aA  ini  adalah

gz.rt7 `¢A pilihan Abu Ubaid dan Abu Hatin, dan semisalnya di dalam
surah Ar-Ruum. Semuanya mengalchiri lafaal c5}±}>  dengan }Ja` pada

surah  ini,  dan  tanpa )/a`  pada  surah  Ar-Ruum  sesuai  dengan  yang
temilis  di  dalam  Mushaf.  Hanya  saja,  Ya`qub  mengakhirinya pada
kedua surah dinaksud dengan );a ` .

AI Farra`tt29 dan Abu Hatim membolehkan membacanya, wcz
rrraa  anta  bihaadin  al  `umya dan ini qira`ah asalnya,. Paha qira`ah
Abdullch berbunyi, w mcza a» faAdz.}7 a/  `zfnyB. L]3°

'El     b^>   ``Jiha  hamu  dapat  merl;jadihan, (:e,or.an.§  p,un).

me»de77grr, " yakni kanu tidak dapat (mendengar).  \±S.£, dr,i:;: c;  Y€±
"Kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat  Kami. " Tb"n

Abbas RA berkata, `Tidak bisa, kecuali orang-orang yang ditakdirkan
untuk  bahagia,   dan  mereka   itu   orang-orang  yang   ikhlas   dalam
bertauhid."

tt27    gz.rtz`aA    Hamzah   ini    adalah   gz.ra`a!A   mffowtzfrzzA,    sebagaimana   yang

disebutkandidalam-4/Jg#a'(2/721)danraqrzbi4n[-Ivaporhal.155.

::::£E.Yh4#]A°/]£3r.`an(2/3oo).
I '3° gz.ra `afe Abdullah disebutkan AI Farra` di dalam "a `a#z.-nya (2/300), dan An-

Nuhas dalam J'rab .4/ g#r `a# (3/220).



Firman Allah :

Ja'ii q±;<¥'tS,`€T:.4€j:i#3ja.{Ey'\:LL3
¢jfecii,€j;,£ij=crJ±ii3©6L±>i;.y'G3j.6,Sp

jp'cf.6,i;i±'fij63'.~{ls!fj£©6Lifj#S.6>

#i#G,r#3j@'fEjg=J¢fjal, EL2,©6L*r.¥\S6ice+i
j3'd=iiq£:ji©6Lii;

©6Li2£:2j},9j3.S'a,I,`sc3,€!
"Dan,apabilaperkarfumtelahjatilhatasmereha,Ka[mikeluarkan

sejenisbinatangmelatadaribumiyangakanmengatakankepada
mereha,bahwasesungguhnyamanusiadahulutidakyakinkepada

ayatayat KamL I)an, (ingalah) hart (kdika) Kami kumpulkan dart
tiap-tip umat segolongar'I orangcorang yang mendustakan ayatrtyat
Kami, lalu mereka dibagi-bagi (data:in kelompok-kelompok). Hingga

apabtlamerekadatang,Allchberfirman,'Apakchkamutelah
mendustakan ayat-ayat-Ku, padahal iLmu kamu tidak meliputinya,
atouapakchyangtelahkamukerjakan?`.Dan,jatuhlahperkataan

(edzab) alas mereka disebabkan keel.aliman mereka, maha mereka
tidak dapat berkata (ape"pa). Apckah mereka tidak

memperhcttikan,bahwasesungguhnyaKanitelahmenjadikan
malam supaya mereka beristirahat padanya dan slang yang

menerangi? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-
tanda (kekuasaan Allah) bagi orangrorang yang beriman."

(Qs. An-Naul [27]: 82-8®



FimanAllahswT,LE;<Y16?,`jiT:#Gj=3;±Sjj@.t€D'\{E
•`Dan,  apabila  perkataan  telch jatwh  atas  mereha,  Kant

kelunrkan sejen:is binatang melata dari bu:wi yang akan mengatakan

Za::n:::e¥€;;.uA=a;::e]]:[ehn::tnckdapiatbtin:g#¥h3#.t€;i
"Perfrofa!a# fe/ch jafufo afczs mereke" adalah marah Allah SWT wajib

atasmereka.t]3LDemikianyangdikatakanQatadah.

Mujahid berkata, "Yakni, benarlah perkataan terhadap mereka
bahwa mereka tidak beriman."]L32 Ibnu Umar RA dan Abu Sa`id AI

Khudri   RA  berkata,   "Jika  tidak  menyelu `kapada  kebaikan   dan
mencegah dari kejahatan, wajiblah kemarahan Tuhan kapadanya. "I t 33

Abdullah bin Mas`ud RA berkata, "®erfafaa# fe/aA/.afwfe a!fas
me7ieha)   maknanya   adalah   dengan   kematian   para   ulama   dan
diangkatnya AI Qur`an.  Perbanycklah membaca AI  Qur`an  sebelurn
AI  Qur`an  dian8lrat."  Para  sahabatnya  bertanya,  "Mushaf ini  bisa•diangkat,  lalu bagainana dengan  yang ada pada dada-dada orang?"

Abdullah menjawab, `Malamnya mudah baginya menghapalnya, esok

paginya dia lupa kembali. Bahkan mereka lupa kalimat fczcz z./aaAa z.//a
.4JJaA  (tidak ada tuhan selain AIlah).  Mereka justru hapal perkataan
orang-orang jahil  dan hapal  syair-syair mereka,  dan  itu teljadi  saat
•`peckataan telch jatwh atas mereka."

Menumt   saya   (AI   Qurthubi):   Abu   Bakar   AI   Bazzar
meriwayatkarmya  dengan  sanad bersambung,  dia berkata:  Abdullah
bin Yusuf Ats-Tsaqafi menceritakan kapada kami, dia berkata: Abdul
Majid  bin  Abdul  Aziz  menceritakan  kapada  kami,  dari  Musa  bin
Ubaldch, dari Shafivan bin Salim, dari Ibnu Abdillah bin Mas`ud RA,

'`3]DisebutlranAIMawardidalamkitabtafsimya(3/210).
1,32 Ibid.
TIS  Ibid.



dari   ayahnya  RA  bahwa  dia  berkata,   "Perbanyaklch  menziarahi
Baitullah  ini,  sebelum  ia  diangkat  dan  orang-orang  lupa  di  mana
tempatnya.   Juga,  perbanyaklah  membaca  AI   Qur`an   sebelum  AI

Qur`an   diangkat."   Para   sahabatnya   beltanya,   "Mushaf  ini   bisa
diangkat, bagaimana dengan AI Qur`an yang nda di dada-dada orang

®aca:  dihafal)?"  Abdullch bin Mas`ud RA  berkata,  "Pada paginya
mereka  lupa  dan  mereka  hanya  ingat  perkatann-perkataan  Jahiliah
beserta syair-syaimya, dan itu teriadi saat "perfeafaa# fe/aA /.afoA atus
mereka."

Ada  yang  mengatakan  bahwa  perkataan  dinaksud  ndalah
firmanAllahswT,j3{;6<*€Y'd,5j.tj; iJJ `.Akan tctapi, telah

tetaplah perkataan dari-Ku, 'Sesungguhnya akan aku penwhi neraka
JaAa##am   I.fu'."]]34   Mcka,   fefapH);a  perfufaa"   adalah   wajibnya
balasan  siksa  bagi  orangrorang  kafir  tersebut.  Pada  batas  dimana
taubat  tidak  lagi  diterima  dan  tidck  lahir  lagi  scorang  anak  yang
beriman, pada saat demikian berlakulah kiamat. Demikian disebutkan
bleh AI Qusyairi.

kapada
Pendapat lainnya:  Hafshah binti  Sirin berkata:  Saya bertanya
AbuAIAliyahtentangFimanAllahswT,#3jfitEy'\5#
.,-- \              ,   -_         ,        .     -_,

S±ffl\'J:,'ffiK>-;S€=::;1l"Dan,apabilaperk;taantelafrjatuh
atas mereka, Kawi kel:uarham sejenis binatang melata dari buni yang
afuczn   me»grf&facz»   Aepadr   mereha. "   Dia  menjawab:   Allah   SWT

mewahyukankepadaNulAS:3£\:i;c;Y€|(fujcr,61,3+;J'#i"Da»,
divakyu,ken kapada Nuh, bchwasanya sekali-kali tidak akan berinan
di antara kaunmu, keouali orang yang telah beriman (sofa),""35 dan
seakan di wajch saya ada penutup dan kemudian terbuka.

:::8::A:-usdaj,#:[3:I:,3.



An-Nulas] t36 berkata, "Jawaban yang bagus.  Sebab, manusia
semuanya  diuji  dan  siksa bad  mereka  ditunda  hingga  alchir hayat,
karena  di  antara  mereka  terdapat  orang-orang  yang  beriman  dan
shalih.  Bagi  siapa yang  diketaliui-Nya  akan bertaubat dan beriman,
maka Allah SWT menunda kehidupan mereka dan kita diperintahkan
untuk mengambil upeti darinya. Jika fase ini berakhir, maka fefa[p/aA

ie]:¥`:a#b:i:e:.#¥:ckz¥er;€kLafjeni,k=,£:¥,i¥r*:¥
divakyukan kapada Nuh, bahwanya sekali-kali tidak clan beriman di
ataTa kaunmu, kecuali orang yang telah beriman (soy a) ."

Menumt  saya  (AI  Qurthubi),  "Setelch  perenungan  semua

pendapat  ini  bemuara  kapada  makna  yang  sama.  Dalilnya  adalah
bunyi   di   amir   ayat:    6L;±>i;.Y'S.6,  SglL;6fii   "Sesq#ggrA»)Ja
manusia  dahulu  tidak  yakin  kepada  ayat-ayat  Kami."  DThaca;.  '.b5
dengan AamzaA/zzffech, dan akan dibahas nanti.

Di  dalam SAaAz.A A4lus/z.in  disebutkan,  dari  Abu Huralrah,  dia

berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "rz.gr fta/j].fu fe/aA fe/war,
rna,ka keimanan  seseorang tidak  akan  bern;anfaat- bagi pemiliknya.
Hal  demikian  terjadi,  sebab,  sebelunnya  dia  tidak  beriman  atou
beriman   tetapi   tidak   berbunt   baik   dengannya.   Yaltu   terbitnya
matahari dari arah barat, munoulnya Datial dan dabbch (makhluk)
darz. bzfmz.." Telal dibahas sebelumnya.

Teriadi  perseHsihan  pendapat  yang  tajan  di  antara  ulama
dalam menentukan daabbaA ini,  sifatnya dan dari mana munculnya.
Kami telah menyebutkannya di dalani kitab J4f-radzfoirt7A, dan kami
akan membahamya lebih terperinci di sini.

't36       Atsr dari Abu A| Aliyah disebutkan An-Nuhas di dalam J'rob l4/ 9trr`an

(3/221).



Pendapat   pertama   dari   beberapa   pendapat   adalah   bahwa
daabb¢fa  itu  adalah  anak  unta  nabi  Shalih  AS.  Pendapat  ini  yang

paling benar -wa//a¢w a'/am- sesuai dengan yang diriwayatkan Abu
Daud Ath-Thayalisi di dalam MZAs#a!d-nya dari Huzaifin, dia berkata:

Rasulullah  SAW  bercerita  tentang  daclbhaA,   dan  beliau  bersabda,
"Bagi tanda-tanda kiamat ada tiga kemunculan; yang pertama keluar

dart lyung sebuch padang sahara tctapi beritanya tidak sampal ke
negeri -maksudnya Makkah. Kemudian vakun dalam beberapa lama.
Setelah itu keluar yang lebih kecil  dari  sebelumnya,  dan beritanya
menyebar ke padang sahara hingga ke negeri, yakn:i kota Makkah."
Kemudian  Rasulullah  SAW  bersabda,   "Kefz.ha  ona%g-ora#g sedcI#g

berada di Masjid yang paling agung bagi Allah SWT, bagi-Nya hak
mekyaga kebalkannya, dan yang paling Mulia di sisinya yakni Masjid
AI Haram, tiba-tiba soy a -tanpa ado yang menggiring-hewan tersebut
telah bersuara (targha) di antara R:whun (sudut Ka`bch) dan Maqam

foatu  pijakan  Ibrahiim  AS.)  sedang  mengibas-ngibaskan  debu  dari
kepalanya. Melihat itu, orang-orang secara bersc[maan lari be:rpencar
dan te:rpisch-pisch.  Kedatangan hawan tersebut telah mengokohkan
kelompok     orang-orang     beriman.     Orang-orang     beriman     itu
mengetahwi   bchwa   Allah   SWT  tidak   akan   melemahkan   mereka.
Hewan  foaca:  mckhluk)  itv memulai  dengan  orang-orang beriman,

yakvi mengusap waf chnya dan menjadi bersth dan bersinar seakan
bintang yang berkilou.  Hewan tersebut berkunsa di bumi, tidak ado

jang bisa mencarinya dan tidak ada yang selanat yang lard derinya.
Orang-orang berlindung darinya dengan menegakkan shalat. Hewan
itu   mendatanginya   dari   belakangnya   dan   berkata,   'Hai   Fulan,
sekarang baru kamu mengerjckan shalat.' Hewan itw berjalan ke arah
deparmya,   lalu   mengusap   waf ahnya,   kemndian   berlalu.   Hewan
tersebut berbaur dengan orang-orang dalam urusan harta dan turut



serta dalam aktifeias kehidrpan mereka. Hingga dikenal dengan jelas
mana orang-orang beriman dan mana orang-orang kafr,  sehingga
seorang yang beri:man dapat berkata kapada orang ka:fr, 'Hal ka:fir,
berihanlah hakkul .""]

Tempat  pendalilannya  dari  hadits  ini  bahwa hewan  tersebut
adalah unta nabi Shalih AS adalah sabdanya, "w Afy& fargAet (dan dia
bersuara)."  hafazh  ar-7iagfoa `  dipergunakan  untuk  unta.   Kisahnya
adalch ketika unta nabi  Shalih AS  dibunuh,  anaknya  lari  dan batu

gunung membuka dirinya untuknya dan anak unta tersebut masuk ke
dalamnya dan batu menutup. Anak unta itu berada di dalarmya hingga
kemudian keluar dengan izin Allah SWT.

Diriwayatkan bahwa hewan (makhluk) tersebut yang berbulu
halus, berkaki dan panjangnya 60 hasta.

Dikatakan  hewan  tersebut  adalah  a[/  /assaasaA,  ini  adalah

pendapat Abdullah bin Ibnu Umar RA.

Diriwayatkan  dari  Ibnu  Umar,  a/  /ass&asaA   itu  bertubuh
layaknya manusia. Panjangnya hingga menyentuh awan dan kakinya
di bumi-

Diriwayatkan pula bahwa bentuk tubuhnya adalah kumpulan
dari scmua tubuh hewan.

Ats.Tsa`|abiLL38  dan  AI  Mawardi  menyebutkan,  "Kepalanya

kapala kerbau. Matanya mata babi. Tanduknya tanduk rusa. Lehemya
leher burung unta. Dadanya dada singa. Wama tubuhnya wama macan
tutul.  Pinggangnya  pinggang  kucing.  Ekomya  ekor  domba jantan.
Kaki-kakinya kaki-kaki unta, antara satu ruas dengan ruas yang lain

]`37DisebutkanlbnuKatsirdalamkitabtafsinya(3/375).
I138Lih.TafsirAIMawardi(3/210).

i,7J



panjang  12  hasta -Az-Zamakhsyari]]39  berkata,  `Dengan  hasta nabi
Adam  AS."  Hewan  tersebut keluar dengan  membawa tongkat  nabi
Musa AS  dan cincin nabi  Sulainan AS.  Dengan tongkat nabi Musa
AS ia memukul pelan wajah scorang Muslim dengan sekali pukulan,
dan seketika wajch tersebut mcmutih.  Dengan cincin nabi  Sulaiman
AS  ia mengetuk pelan  wajah scorang kafir,  dan  seketika wajah  itu
menghitam." Demikian dikatakan Ibnu Az-Zubair RA.

Di dalani kitab karya An-Naqqasy disebutkan, dari Ibnu Abbas
RAj.` "Ad-Doabba[fe  adalah ular (ts# `haa#)  yang merayap  di  dinding

Ka`bah   yang   disambar   oleh   burung   Clang   saat  bangsa   Quraisy

bermaksud membangun dinding Ka`bah."

AI Mawardi meriwayatkan dari Muhammad bin Ka`ab dari Ali
bin Abi Thalib RA, balwa dia ditanya tentang drabbaA, maka Ali RA
berkata, "Demi Allah, ia tidak berekor dan beljenggot." AI Mawardi
berkata, "Dari pemyataan Ali RA ini diketalui daabbaA adalah sejenis
bangsa manusia, walaupun All tidak menj elaskannya." t L4°

Syallch  kami  Imam  Abu  AI  Abbas  Ahmad  bin  Umar  AI

Qurthilbi  berkata  di   dalam  Kztab  .4/  Mzt#z.in  miliknya:   Menurut
pelontar pendapat ini, pendapat yang dekat dengan kebenaran adalah
yang berdekatan  dengan  Firman AIlah  SWT, "yang  akan

1139Lih.z4JjKdyS}Ja/(3/152).
`'" Lib. Tatsir AI Mawardi (3#10). Hal yang haus diperhatikan adalah keluamya

drabbaA  serta percakapamya  kapada Inanusia  merupalran tanda  dari  tanda-tanda
kiamat -jangan seorang pun yang ragu. hi adalah pemyataan AI Qur`an AI Karin
dan  As-Sumah  An-Nabawiyah.  Akan  tetapi,  teijadi  perselisihan  pendapat  yang
tajam di antara para ulama setelah Rasulullah SAW tentang hakikatnya, bentuknya,
tellpat  keluamya  dan  apa  yang  dilakukannya  kepada  rmnusia  serta  apa  yang
dibawanya saat keluar. Perselisinan tersebut hanya mengotori lembar-lelhoar kertas
dengan taxpa faedah.  Hendaknya para pelhoaca AI Qur`an dapat mengerti perkara
yang   sebenamya,   dan   tidalc   telpengan)h   dengan   apa   yang   tertulis   di   dalam
pelhoahasan tentang-kitab tafsir tanpa dalil yang kunt.



mengatakan  kepada mereha. "   Dengan dermi:kian,  daabbah tersedut
tidak  mempunyal  tanda  khusus  yang  ajaib,  dan  tidak  mempunyai
sapuluh   tanda   saperti   yang   disebutkan   di   dalani   hadits.   Sebab,
keberadaan pemikir dan ahli debat yang mendebat para pelaku bid`ah
itu banyak adanya.

Alhasil tidak  ada tanda khusus  bagi  da¢bbczft  dan tidak juga
tanda  sapuluh  yang  dinaksud.  Kekhususan  wujud  dczabbczfo  dengan

sendirinya  akan  beralchir  dengan  keabsahan  pendapat  (dalil).  Pada

pendapat   ini,  penyebutan   daabbaA   yang  belpikir  dan  berbicara,
memiliki  keutanaan  serta  berilmu  yang  pada  tataran  kemanusiaan
disebut manusia atau Alin  atau  Imam,  yang pada  dasamya  adalah
daclbbczfo,   adalah  keluar   dari   bahasa   seorang   yang   fashih   dalam

berbahasa, dan bertentangan dengan kemuliaan seorang ulama. Yang
demikian itu bukanlah perbuatan orang yang berakal. Maka pendapat

yang   paling   balk   untuk   dilontarkan   adalah   sebagaimana   yang
dikatakan  ulana  ahli  tafsir.   Jya//cz%w  j4'/¢m  dengan  masalah  yang

sebenanya.

Menurut   saya   (AI   Qurthubi):   Apa  yang  kita  paparkan
berdasarkan hadits riwayat Abu Hudzaifah, telah menguraikan benang
kusut masalah ini, dan hendaklah belpegang dengan hadits tersebut.

Selanjutnya   ulama   berselisih   pendapat   dari   tempat   mana
daabz7afa  keluar.]]4]  Abdullah bin Umar berkata,  "Keluar  dari  bukit

Shafa di Makkah.  Merangkak naik ke  atasnya lalu muncul keluar."
Abdullah  bin  Umar  juga  berkata   semisalnya,   "Kalau   saya  mau
menginjakkan kakinya di tempat di mana daabbafe kelak keluar, maka
akan saya lakukan."

'mLih.TafsirAIMawardi(3/210).



Dalam sebuah riwayat dari Rasulullah SAW,  "Bcim!. ferz7e/aft

saat daabbah kelunr, dan Isa AS sedang thowof di Baitullah bersama
haum muslimin yang datang dart arah AI Mas`a dan daabbah kehaar
dari  bukit  Shof;a,  laha memberi tanda di  antara kedua mata orang-
orang  beriman  dan  melahirkan  tanda  keinanan  seakan  birtiang
bersinar, lalu memberi tanda di antara kedua mata orang-orang hafir

yangmelahirhantitikkeka:firan.''\\42

Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa daabbaA itu berbulu.
Demikian  disebutkan  AI  Mahdawi,  Dari  Ibnu  Abbas  RA  bahwa
daczbbaA  itu  muncul  dari  fyz.`z.A,  kapalanya  menyentuh  awan  dan

kedua kakinya berada di dalam bumi. Ia membawa ton8kat nabi Musa
AS dan cincin Sulaiman AS.

Dari  Hudzaifah  RA,   dia  meriwayathan:   Keluar  tiga  jenis
makhluk.  Pertoma, malthluk yang keluar dan berkelana di  sejumlah

padang sahara lalu vakum. Kedzfa, makhluk yang keluar di sejumlah
negeri memerangi para pembesar negeri hingga banyak pertumpahan
darah. Kefz.g¢, makhluk yang keluar dari tempat yang paling mulia dan
agung yalmi Mesjid AI Harani.

Az-Zanakhsyari 1 143 berkata, "Keluar dari antara sudut pondasi

perumahan  Bani  Malthzum  sebelah  kanan  di  luar  Masjid.  Saat  itu
sekelompok  orang  melarikan  diri,  dan  sekelompok  orang  berhenti
menyaksikan." Diriwayatkan dari Qatadah bahwa daabbaA itu keluar
di daerah Tihanah.

I '42 |bnu Katsir meriwayatkan semalma dalam kitab tafsimya (3/375), dan berkata,
"S,¥i#/i?Ty:;(3/153).



Diriwayatkan  pula  drabbafa  keluar  dari  Masjid  Kufch  dari
lubang   tarmur-nya   (tempat   pembakaran)   Nth   AS.    Ada   yang
mengatakan, keluar dari bumi Tha'if.

Abu  Qubail  berkata,   "Abdullah  bin  Amr  memberi  tanda
dengan kakinya di bumi Tha'if, dan berkata, Dari sini keluar daabbafi

yangkelakakanberbicarakapadamanusia'."

Ada   yang   mengatakan   bahwa   dari   antara    lembah   di
Tihamah. I i 44 Demikian yang dikatalran Ibnu Abbas RA.

Ada yang mengatakan bahwa dari wilayah berbatu di fyz. `z.b

j4fyaad.tt45DemikianyangdikatakanAbdullchbinUmarRA.

Ada yang mengatakan bahwa dari laut Sodom.L]46 Demikian

yang dikatakan Wahab  bin Munabbih.  Ketiga pendapat  teralchir ini
disebutkan AI Mawardi di dalam kitabnya. AI Ba8hawi Abu AI Qasim
Abdullah bin Mula-ad bin Abdul Aziz berkata, "Ali bin AI Ja`d
menceritakan kapada kami, dari Fudhail bin Malzuq Ar-Raqqasyi AI
Aghar rfu Ychya bin Ma`in  ditanya tentangnya dan  dia berkata,
"rsz.ga#'-,   dari   Athiyah   AI  Ufi,   dari   Ibnu  Umar,   dia  berkata,
"Daabhafo keluar dari belahan Ka`bah, dengan kecapatan saperti kuda

yang berlari dalam tiga hari."

Menurut saya  (AI  Qurthubi),  ``Ini  semua edalah pendapat

para Sahabat dan Talbi`in tentang keluanya daa!bbafr  serta sifatnya.
Semua pendapat ini menolck pendapat sebagian dari ulana chli tafsir

yang menyebutkan daabbafi adalah manusia berpikir yang mendebat
para  pelaku  bid`ah  dan  kafir.  Abu  Umamab  meriwayatkan  bahwa

tt44  j4tsar  dari  Ibnu  Abbas  RA.  disebutlran  AI  Mawndi  dalam kitab  tafsinya

(3/'%°Ztsar disebutkan AI Mawardi fo].d.,  dan menisbatkamya kapada Ibnu Umar

RA..
t `46 .4tsar dari Wahab disebutkan AI Mawardi Jbid.



Rrm]1:l"aln SANl basabda, `Daabbah keluar dan memberi tanda pada
orangLormg     dengr#     be/a/az.#);a.'     Demikian     disebutkan     AI
Maward.»1i47

dengan  fzz`  dAammaA  dan  /am  tasydid  kasrah  ndari

1afaali a/ Kahaam  adalch gz.ra `czA ulana umumnya. Makna demikian

diisyaratkan dalam gz.rtz `aA Ubai, tr#abbz. `wAwm.

As-Suddi    berkata,    "Befoicara    kapada    manusia    tentang
kesalahan agana-agama selain Islam."

. Ada  yang  mengatakan,  `Berbicara  kapada  mereka  tentang

pedcara bunk yang menimpanya."

Ada   yang   mengatakan   bahwa   berbicara  kapada   manusia
dengan lidah yang tajan dan suara yang terdengar dari jauh dan dekat.
'b±;ice. 4 C5±!L>  .\Sg J\±\{  '.ill "Bahwa sesungguhnya manusia dahulu

ft-dck)utin kyadr aytzf-a);af K¢mz.. " Yakni, dengan keluamya,  sebab
kelunmya dBarbbaA bagian dari tanda kianat,  dan daabbaA berkata,
`Kctaluilal   ldrat   Allah   ditimpakan   kepada   orang-orang   yang

berbuat zhalim."

Abu  Zur'ah,  Ibnu  Abbas  RA,  AI  Hasan  dan  Abu  Raja`
"e"bacanya,  Taklimuhun  dengan ta`  fathah  deri lataEh  al  Kalim
brmalma al ./arAzf , luka.

I]chmah berkata, `Yalmi member tanda."

Abu AI Jauza` berkata, "Saya bertanya kapada Ibnu Abbas RA
tentang ayat ini: atan 'fa#I.mwfawm'? Ibnu Abbas RA berkata,
'Ialhch tersebut,  demi  Allah,  adalah  f%ha//z.metAzfm  dan  f¢k/I.mefAwm.

ZlrfeJ7z-in  orang-orang  beriman  dan  fafr/I.in  orang-orang  kafir  serta

pendosa, yalmi membuat mereka terluka,"

|,,M Ibid



Abu  Hatim  berkata,
f«/.czrrz.A"£wm,      dan  belpendapat

sebagaimana  Anda  berkata
adalah  ungkapan  untuk

perbuatan yang banyak dilakukan dari f¢k/z.in"fewm."

6L±>i;. Y' qj.6,   Sg;af  li "BaAwa seszf#gg#Anya ma7Iusz.a
dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami. " Ulamai Kufth, tom lshak
dan Yahya membacanya,  `o«ma dengan /zzfAaA pada hamzah.  Ulania

Makkah,  Madinah,  Syan  dan  Bashrch  membacanya,   `z.»7fa  dengan
kasrahpndahanzah.1148

An-Nulas]t49 berkata,  `Tada gz.ra `aA  dengan /afAaA,  ada dun

pendapat tentang maknanya, dan demihian juga pada gz.rtz `aA dengan
kasrah." AI Akhfasy berkata, "Artinya, b]. `a##a." Demikian juga Ibnu
Mas`ud membacanya, bz. `a»»a".1 ]5° Abu Ubaidaht t5L berkata, ``Berada

pada kedudukan Hasfaab  dengan berlakunya kata keria 0} `0  atasnya,
yajlfu, .`mengabarkan kepada mereka bahwa manusia" .

AI  Kisa`i   den  AI   Falra`'t52   membacanya,    `z.»7zo   a»-#aasa

dengan kasrah sebagai kalimat baru.

AI Akhfasy berkata, "Itu bemakna faqww/w I.7!#a  `¢#-#aosa! (ia

berkata sungguh manusia),  yalmi  orang-orang kafir.  6L±~i;.  Y'  \Sj~6,
"ridafr };aft.#  fepada  a)/clf-a)/af Ka!mz., " yaitu dengan AI  Qur`an dan

Muhammad SAW. Demikian itu teljadi ketika Allah SWT tidck lagi
menerima keimanan orang-orang kafir, dan yang tersisa adalah orang-

::::£]:rd?`a4inidisebutkanAn-NuhasdidalanJ'rob4Jowr`a#(3/222).
]]5° gz.ro `aA Abdullah disebutkan AI Farra`  di dalam hfa'a#!. -4/ gwr`a#  (2/300),

danlbnuAthiychdidalamAJMWAarrtzrA/Fya/.Zz(12/133).
']5'  Di  dalam J'rab  j4/  g#r`am,  karya  An-Nulas  (3/222).  Abu  Ubaid  berkata,

"Secara lahir, yang bemr adalah ini, sebab, pembicaraan ini tidck terdapat di dalan

"tY.5¥LAi.%:`i::z.##Pau„T£TA|Fana`(2/300).



orang beriman  dan  orang-orang kafir berdasarkan pengetahuan-Nya
sedct:urn kehaarnya. daabbah.  W7;allahu A `lam.

Firman Allah SWT, €j ,€ij±Qf ;±± |i3  "Da#, /I.ngafJafaJ
hari (ketiha) Kami hampulkan drri tiap-tiap unat segolongan." Yalm:i
z¢m7iaA  (golongan)  dan /.amacz `aA  (sekumpulan).   \±:;.6>  SjS   cii~
"Dart  orang-orang  yang  mendustckan  ayat-ayat  Kami."  Ydrrfu  Al.

Qur`an    dan    peringatan-peringatan    yang    menunjukkan    kapada
kcto; e"arar+.  'bSii. -;;a  ..Lalu mereka dibagi-bagi (dalan ke!:.ypok-
fe/ompoAJ. " Yalmi  digiring ke  sebuah tempat pen8hisaban.t]53  Para

Masyayikh berkata:

Berapa banyak pasukan besar yang kita bagi

Danberapabanyakpemimpingagahberaniyangmencintaikani]]54

Qatadali    berkata,    ``6|£;jij    bermakna    didatangkan    dari
permulaarmya  hingga  penghabisarmya]t55.   j6J'.~€ `S}|ji   "Hz.7zgg¢
czpabz./.a   mereha   drf¢»g,   berhaf&,"   ya]mi   Allah   SWT   berfiman,

SJ£,i;:^±±}"Apakahharmtelahmendstahanayat-ayat-Ku,"ya"8
diturunkan  kapada  para  Rasul-Ku,  dan  terhadap  ayat-ayat-Ku  yang
Aku   tegakkan    sebagai    dalil   atas   keesaan-Ku.     1=±+i
"Padahal ilmu kamu tidak meliputinya, " alfan kefoatllar\Irya, seth8ga,

kalian   bisa   mengin8karinya,    akan   tetapi,   kalian   mendustainya

:,s¢e:a:k":::;aofo„h7¥s:b¥nanin6£irpris€{an`;Ae`::O:::::yy£:
"Apa yang  telah kalian  lakukan ketika kalian tidak mencoba untuk

menghajinya dan memikirkan apa yang ada di dalannya. "  'Jgiv\i5j6

']53 4tsar dari As-Suddi dan Ibnu Zald, dan disebutkan AI Mawardi dalam kitab

tots:¥g4;;:/rt2e:£PatQgfadrian:1::Sblfu#e¥dA(13/ZLa)*'ar¥FffiA'f:3Zr#:2:6*

(3/211).



•\!;11>lL>r#"Dan,jatwhlahperhataan(azab)atasmerekadisebabkan

fezAa/z.ma»  mereha, "  yalmi  wajibnya  siksa  atas  mereka  disebabkan

kezhaliman  mereka  yaitu,  kes)ririkan  mereka;   6Lfa€Y';±£  "MaAa
mereha   tidak   dapat   berkata   (apa-apa)."   Yaluni   "eleha   tjidalf
mempunyal  udzur dan  alasan.  Ada yang mengatckan bahwa mulut-
mulut mereka ditutup dan karena itu mereka tidak dapat berkata-kata.
Demikian yang dikatakan oleh kebanyakan ulama ahli tafsir.

Firman AIlal SWT,  ,4j, j3f ff= 6i fr{ ji "4pafafr
mereka   tidak  memperhatikan,   bahwa   sesungguhnya   Kami   telah

?eer":°£%::d":,givi;¥ajya;5ert?Dhaa„bs:.:Z:;I;&aA„ag`mpea„dear?;:z';„?:
siangdibuatteranguntukmencarirezeki.6LijJ;Jfj:ijj.6'al,`;j€!
``Sesungguhnya  pada yang  derhikian  itu  terdapat  tanda-tanda  bagi

ora#g-orcI7gg   yt!#g    berz.mcz#,"    kapada    Allah    SWT.    Ayat    ini

menyebutkan akan dalil  LU"Az.};aA dan kekuasaan-Nya, yakni, apckah

mereka  tidak  mengetahui  kesempumaan  kekuasaan  Kami  sehingga
mereka beriman.

Firman AIah:

'9~C±`¢:4LLf.£ti{b,cfs±±!:S;=1li®c;'€:±:z±=,.2±}i®'i±;±'¢;;g3

¥ffiij:ji:ijfL,€¢;::±jefc:'iir'©'dr±`;:ji#j5rii
i-€c;©<j=:L<£±+,'£i;j;##i-c-rft,&tg

xp'i£~€cfj©6Li,\:2;i;jgcjf6r3x,'#,=::3t>
©6i¢:i:#cjiG#j£T36fe+£i;j



C` Dan, (ingatlah) hari (ketika) ditiup sangkakala, maka terkejutlah

segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang
dikehendaki Allah, dar. semua mereka datang menghadap-Nya

dengan mereredahkan dirt Dan, kanu lthat gunung-gunuT\g itu,
kanu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai

jalannya owan. alegitulah) Perbuatan Auah yang membuat dengan
kokoh tiap-tiap sesuatu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa

yang kamu kerjakan. Barangsiapa yarlg memba..7a kebalkan, maka
ia memperoleh qualasan) yang lebih balk dari padanya, sedang
mereha itu edalah orangcorang yang amen tenteram dart pada

kejutan yang dahayat pada hari itu. Dan, barangsiapa yang
membowa kejahatan, maka disungkurkanlah muka mereka ke
dalam nerakLL Tiadalah kamu dibalasi, melainkan (setimpal)

der.gas apa yang dahulu kamu kerjakan."
(Qs. iin-Naml [27] : 87-90)

Fiman AIlah SWT, ~jj±lt j  {f:i  fe'j  "Da»,  Aarz. ifefz.haJ
dz.f!.wp  sa#gfofa/a. "  Yakni,  ingatlch  sebuah  hari  atau  beri  mereka

peringatan  pada   sebuah  hari   ditiupnya   san8kckala.   Pendapat  AI
Farra`]L56,   maknanya:   Dan  itulah  hari   ditiupnya  san9kakala,   dan

dibolehkan di dalani kalimat pen9hapusan (lafazh). Tentang asA-sAzfzfr

yang  benar  rdalah  tanduk  terbuat  dari  cchaya,  dengannya  Israfil
meniup.

Mujahid  berkata,  "Seperti  bentuk  a/  bwwg  (terompet)."  Ada

yang mengatakan bahwa Ia adalah a/ bwwg (terompet), dengan bahasa

penduduk Yaman dan telah dibahas sebelumnya dan perkataan ulama

`\56 Lih. Ma'ani AI Qur`an (21300.



tentangitupadasurahAIAn`aani.""57+,£YTjcr'u'±j:£!ted''`'e+=€'as^'+~i±iS|,..Makaterkejutlahse;:I-aya;n:`di'la-ngitd:;seEla

yang di buni, kec:uali sic[pa yang dikehendaki Allah."

Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Kefz.ha
Allah    SWT    selesal    dart    penciptaan    langit,    selanjutnya    Dia
menciptakan   ash-Shaur   (terompct)   lalu   memberikannya   kepada
Isrofl.   Dan,   Isro[frl  mengepitnya   dengan  mulutnya   sercrya  mata
mernandang    ke     .ATsy    menanti    kapan    diperiutchkan    untuk
menrfupJI)Ja. " Saya bertanya, `Ya Rasulullah, apakah flsfo-S1%ztwr  itu?"

Rasulullah SAW bersabda, "ra#dw4  deml. i4J/a4, so#gtzf beso7.. Deml.
Zat yang mengutusha dengan kebenaran, sunggwh besar lingkarannya
seluns langit dan bumi. Israfil mehiupnya sebanyak tiga kali tiwpan.
Itxpan periama,  tinpan untul melahirkan ketakutan.  Tiupan kedun
untuk  mematikam.   Itupan  kedga,  untuk  kebangkitan  dan  berdiri
dihadepan Rabbul `Aalamiin."\\58 Haidits setel\is;nya..

Denikian   disebutkan   Ali   bin  Ma`bad,   Ath-Thabari,   Ats-
Tsa`labi dan ulama lalnnya. Hadits dinilai sAaAz.A oleh Ibnu AI Arabi.

Saya  telah  menyebutkan   dan  membahasnya   di   dalam   kitab  .4J-
radzfa.raft.  Pendapat  yang  benar  tentang  peniupan  sangkakala  itu
teriadi dua kali, bukan tiga. Tiupan yang pertama, yalmi tiupan untuk
meninbulkan rasa takut pada dasarnya menjadi  satu  dengan  tiupan
menatikan,    sebab,   keduanya   merupakan   hal   yang   lazim   dan
m!chzickan. Y almi:. Mereka takut setakut-takutnya ketika mendengar
sz4a7ia sa7zgfackcz/a dan mafz.,  atau dihitung dalam tiupan kebangkitan,

dan pendapat ini adalah pilihan AI Qusyairi serta ulama lairmya.

`'57 Lih. Tatsi| ayat 73 dari surah AI An`aam
]t58 Tentang ini, 1ih. ]4f-radzfa.nzA, karya AI Qurthubi, Hal.  188 dan setelahnya.



AI   Qusyalri   berkata   dalam  pembahasan  ini,   "Maksudnya
tiupan  kedua,  yalmi  men8hidupkan  mereka  dan  mereka  ketakutan
selayabckrfu,Sfsc±,C=:.:;'SiapahahyangmembangkithanKani
dari  tempat  tidur Kami  (kubur)?`"59  serfu menegaskan irmsan yar+g
membuat   mereka   guncang   dan  takut."   Tiupan   ini   saperti   suara
terompet untuk mengumpulkan semua makhluk di bumi pembalasan.
Demikian yang dikatakan Qatadah.

AI Mawardi] 160 berkata, `.,j+at j £±:; &'j  'Dcz», Aarz. qefz.ha/
dz.".zfp sa»ghafacz/a,'  adalah hari berbangkit  dari  kubur."  AI  Mawardi

juga berkata, `Tentang makna a//¢z `# ini ada dua pendapat: Perfomcz,
segera dan menjawab seruan. Dari perkataan: /czza `f« i./az.facz fiz. faczdecz,

yalmi    ketika    saya    bersegera    memenuhi    panggilanmu    untuk
membantumu. Kede.a, a/ Far `zf di sini adalah ketakutan den kesedihan

yang  sudah  dijanjikan.  Sebab,  di  dalam  kubumya  mereka  dibuat
gelisch sehingga mereka takut. Pendapat kedua ini lebih dekat kapada
makna yang dikehendaki.

Menurut  saya   (AI   Qurthubi),   "As-Sunnah  yang   shahih
menyebutkan,  dari  Abu Hurairah RA  dan Abdullah bin Umar RA,
bahwasanya  tiupan  san8kakala  dimaksud  dua  kali  dan  bukan  tiga
ka|i. 1 161 Hadits keduanya diriwayatkan ham Muslim, dan telah kami

paparkan di dalam kitab  .4f-Tadzfo.raA, dan insya Allah benar bahwa
t3£?a;us;eb¥;d:3i#;AI;,:;¥;r:TDana'„,dr;,#fr2£;£fa¥;i

malca matilah siapa yang di langit dan  di bumi kecuali siapa yang
dz.feAe7€drfo.   4//CZA.'    Di    dalam    ayat    ini    terdapat    pengecualian,

sebagainana  yang  terdapat  di  dalam  ayat berisi  pengecualian pada

:::siyT=fi?ir[x]ii5a2in3z2i2.
I t6] Lib. SAaAz.I.A 4/us/I.in juz 4 hal.2270, 2271.



tiupan  yang  melahirkan  keterkejutan   Dengan   demikian,   hal   ini
menunjukkanbahwakandunganmaknakeduaayatinisatu."

mnu AI Mubarak mchwayatkan dari  AI Hasan,  dia berkata:
Rasulullah  SAW  bersabda,  "4nfara  dan  f!.wpan  beJ/~.arab  40  £aftwm.

Pada tiupan pertama Allah SWT mematikan semua yang hidup, dan

pada  tiupan  yang  kedra  AIlch  SWT  menghidupkan  semua  yang
mati. "1162

Jika dikatckan: Balwa sesungguhnya Fiman AIlal SWT,

±g6i=fi©iji`j#±#©€j3`3ica:©'i±\jid;i€r±:
\{Lar5ij6©{£ife,gr`s±1©3},tn`j~£jt,j:j6;i6jf{©
~G£;i.£affij£©3i,a'!f`:S©:j±j:f5a,L€f©!.1,6:¥

6i6Lch€jffif©£,'di€£3#J|±;i©d3G¢ffii3`}-'!#:6;|©
©#4;JLaj::if5©ri=

"Sesungguhnya  kanu  akan  dibangkitkan)  pada  hart  ketiha

tiupan pertama menggoncang Ahem. Tiupan pertana itv diringi ol_ch
tiupan    kedua.    Hati    manusia    pada   waktu    itu    sangat    takut._
Pandangannya    tundwh    (orang-orang    kofir)    berkata:    'Apakch
sesunggwhnya  kami  benar-berar  dikembalikan  kepada  kehidrpan
semula. ApaJwh (ahem dibangkitkan juga) apabila karmi telah mdyadi
tulang   belulang  yang  hancur   lunat?.'   Mereka   berkata,   'Kalou
demikian.    itu    adalah    suafu    pengen,balian    yang    merugikan.'
Sesungguhnyapengembaliantwhanyalchsatukalitiupansofa.Maha
dengan serta merta merekel hidrp kembali di permukaan buni. Sudah
sanpaikchkepadarmpraMwhammad)kischMusa.TatkalaTuhannya
memanggilnya di lembah Suci ialah lembah Thuwa.  'Pergilah kamu

I ]62 Disebutkan AI Qurthubi di dalan.4f-radzfa.ra4 hal. 209.



kepada   Fir'oun,   sesunggwhnya   dia  telch  melampavi   batas,   dan
katakanlch   (kepada   Fir'aun):   Ada:kch   keinginan   bagirm   untuk
mermbersihkan  dirt  (dart  kesesatan).  Dan  kamu  akan  kapimpin  ke

jalan  Tuhanrm  agar  swpaya  kanu  takut  kepada-Nya?I."  (Qs.  Am-
Naazi'aat [79]: 6~19)

Secara   lahimya,   ayat   ini   menunjukkan  bahwa  tiupan   itu
berlaku tiga kali.

Maka kita jawal}:  Tidak demikian adanya.  Akan tetapi, yang
dinaksud    dengan   az-za/.rtzA    adalah   tiupan   yang   kedua   yang
mcmban9kitkan  manusia  dari  kubur  mereka.  Demikian  pula  yang
dikatakan Ibnu Abbas, Mujahid, Atha`, Ibnu Zaid dan ulama lairmya.
Mujahid berkata, `Hanya dua kali tiupan. Tiupan pertana mematikan
segala sesuatu dengan izin Allah. Tiupan kedun meng]ridupkan segala
sesuatu dengan izin Allah."

Atha`    berkata,    "i±Sf       Hari    Kiamat   dan   'is3\jt   hari
keban8kitan." Ibnu Zaid berkata,  "i±S{   kematian dan '±3\jt   Hari
Ki:a"at." Wallahu A 'lam.

'as^  '+~L±.   $  4},   "Kecuali  siapa yang  dikehendaki Allah."

Ulama  berselisih  pendapat  tentang  "Siapa"  yang  dikecualikan  di
dalan  ayat  ini.  Di  dalan  hadits  riwayat  Abu  Hurairah  "Sriapa"
dinaksud adalah para syahid yang ada di sisi-Nya memperoleh rezeki
langsung    dari-Nya.    Adapun    yang    merasakan    ketakutan    dan
keterkejutan adalah orang yang hidup. hi adalah pendapat Sa`id bin
Jubair,   bahwa   "Siapa"   maksudnya   adalah   para   syahid,   mereka
memegang pedang berada di sekitar `Arsy.

AI  Qusyairi  berkata,  "Para  Nabi  temasuk  dalam  hitungan
'Siapa;  yang dikecualikan tersebut.  Nilai kesyahidan mereka didapat

dengan derajat kenabiarmya. "



Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah para Malaikat. AI
Hasan   berkata,    "Dikecualikan   pula   sejumlah   Malaikat,   bahwa
sesungguhnya mereka juga mengalani mati di antara dua tiupan. "

Muqatil berkata,  ``Yakni:  Jibril, Mika'il, Israfil, dan Malaikat
maut."

Ada yang mengatakan, para bidadari.  Ada yang mengatakan
bahwa mereka  adalah orang-orang yang beriman,  sebab,  setelahnya
Allah SWT berfirman, 6jl,`: i; g cf ff f3 # J'fi ,==jt> :~€ i:
``Barangriapa   yang   membowa   kebat:ken,   rna,ka   ia   memperolch

(balasan.) yang lebih balk dari pada:nya, sedang mereka itu adalch
orangcorang  yang  Oman  tenteram  daripeda  kyutan  yang  dchsyat

pada hari ifu. "

Sebagian  ulama  berkata,  `Tidak  ada  sebuah  riwayat  yang
shaAz-A  yang  menjelaskan  tentang  hal  tersebut,  apa  yang  dikatckan
senua bersifat kemun8kinan. "

Menurut   saya   (AI   Qurthubi):   Ulama   tersebut   beluni
menbaca riwayat Abu Hurairah yang dinilai sAaAz.A oleh Abu Bakar
bin  AI  Arabi,  hendaknya  meninbang  hadits  tersebut.   Apa  yang
dikatakan di dalan hadits tersebut adalah penegasan tentang "Siapa"

yang dinaksud,  adapun pendapat  yang  lain  adalah  ijtihad.  Wra//a!Azf
a`lem.

Ada   yang   mengatakan   bahwa   selain   dari    yang   telal
disebutkan, sebagainana yang akan dipaparkan di dalam tafsir surah
Az-Z- nanti.

Fiman AIlah SWT,  *j:2!f c3  c,~  'E+£S   "Ma!fa  ferfre/.%f/aft
seer/a yng dz. /amgz.f. " Kata keja masa lampau (maadfez.),  dan  {±;;
kata  keria  nasa  datang  (7»asfagbao,  mcka  dikatakan:  Bagainana



mungkin kata kelja nasa lampau menjadi afAa/bagi kata kelja masa
datang?   AI  Falra`]]63  menjawab,   "Susunan  kalinat  ini  terbentuk
berdasarkan  maknanya,   sebab,   maknanya:  /.z-ha  sa7®ghaha/a   sz*daA

ditiup (rNIfThal), maka terkyutlah (£ain`a). . 'asl '+~L±  i: S|>  "Kecuali
S:=g##d:ke.::#=e#:aah:'erdee#atna=ghambe:#:::yg:a::knfg=;

meremdahkam diri. "

Abu Amr, Ashim, AI Kisa`i, Nafi`, Ibnu Amir den Ibnu Katsir
membacanya, `i4af«afA% (®jT) dengan bentuk kata keb a masa lampau.

:,#jy,demikian:

Yahya, Hamzah, Hafsh dan Ashin membacanya
dengan bentuk kata keria nasa lampau. Demikian

pula gz.ra `czA Ibnu Mas`ud RA.

Qatadah membacanya, w fu//ef»  `afachq (®t3l) drakAz.rz.I.». I I 64

Abuish:-¥Talasi6=/b;:r:?,a`;?Ls::pry:i::¥:c¥:eeb::d£
:ji  bemakna  menj.adikannya  bentuk  tunggal  berdasarkan  lafazh
fez//zf», dan siapa yang membaca demi]dan, `i4afe«fAw (oj-i-i) bemalma

=:ngjfkb„L:as::nalTsep:#k:t:¥b:r::tryTtgr#gS¥aje=en±:a:d£:
menjadikannya dalam bentuk tunggal, tetapi, justni berbentuk plural,
Jika berbentuk tunggal, semestinya berkata, (®l-D  `czf&aAw. Akan tetapi,

siapa yang berkata,  I:i;i' berdasarkan makna dia berbentuk tunggal,
dan  berupa  kata  kelja  masa  lampau,  sebab,  disin8kronkan  dengan
lafazh  `g±;=,   Siapa  yang  membacanya,   Wa  fu//w»  aof¢"Aw  (ojJT),

1163 Lib. MaJart|. ,4J gwr`an, karya AI Farra` (2/300, 301).
'`64  g|.ra`afe  Qatadah disebutkan Ibnu Athiyah di dalam A/ "#Aarr4r ,4/  7yajie

('%6\s3£)L.|irabA|Qur`an(31223).



membentuknya berdasarkan makna pula,  dan berkata, a!&fw#fow  (oj-i-i),

sebab kalimat ini adalah kalimat yang texputus dari permulaan."

Ibnu Nashr berkata, "Telah diriwayatkan dari Abu lshak tidak

sebagaimana  yang  dikatckan  An-Nuhas.  Bahkan  teks  tertulis  Abu
lshakberbunyi:'c£±`;:i;fi#3,dibaca,`4¢f%wfr%(ojJ-i)bagisiapayang
menganggapnya  bentlk  tunggal  itu  berdasarkan  lafazh  ha/Jw77,  dan

siapa yang menganggapnya bentuk plural itu berdasarkan maknanya.
Mcksudnya (kalimat serupa) yang disebutkan di dalan AI Qur`an atau
di   dalan  kitab-kitab   laimya,  jika  men8hukumkannya  berbentuk
tunggal  itu disebabkan lafazh ha//w#  dan jika menilainya berbemtuk

plural  itu  disebabkan maknanya.  Abu  Ja`far tidak mengutip  makna
yang ini."

AI  Mchdawi  berkata,  "Siapa  yang  membacanya  demikian:

;±`S :i;ig3,  itu  adalch  kata  keja  darn   lafazh  aJ  Jityaa#   dan
dipedankan  kapada  makna  fuJJ%#  dan  tidak  lafaalnya.  Siapa  yang
membacanya,  Wr¢  haJJw#  `a¢f#wfow (ojjT) dra#z.rz.fro", maka itu adalch

:s=:an£:Ltfu:g#::=u#tkfa±a;;\:a#:;a¢a„:.,:a:_LfT&:ama:ra::
akan   datang  kepada   Allah  pada  Hart   Kianat   dengan.  :endiri-
se#dz.rz.'.t]66  Siapa yang membacanya,  Wra  hal/##  `a!fa!fl%w (al€ty,  maka

dia  memadankarmya  kepada   lafazh  ha//w«   tanpa  maknanya   dan
memadankan lafazh D¢akfo!.rz.I.# kepada maknanya. Maknanya adalah
sfaangrfez.rz.I.in    artinya    dalam    keadaan   kecil    dan   hina.    Demikian

diriwayatkan   dari   mnu   Abbas   dan   Qatedah,   dan   telah   dibahas
Sebehrmyapadasurahch.Nah|.t`67

lL66 Qs. Maryan [19]: 95.
t `67 Lth. Tafsir ayat 48 dari surch An-Nahl.



Fiman Allah SWT, 5\:£Ii j:   ji: £j fL,{ €£:i j¢f tjJrb'
"Dan,  kamu  lihat  gunung-gunung  itu,  karm  sangha  dia  tetap  di

tempatnya. padahal ia berjalan sebagai jalannya awan." Tb" A:bbas
RA  berkata,  "Yakni,  qaa`].ma fa  ®erdiri  tegck)  padahal  ia  beljalan

dengan capat."

AI  Qutabi  berkata,  "Gunung-gunung  itu  dikumpulkan  dan
dipejalankan. Dalam pandangan mata sealkan ia tegak dram, padahal
dia berjalan. Demikianlch halnya terhadap segala sesuatu yang besar
dan   kunpulan   yang   banyak,   pandangan   kita   menjadi   terbatas
melihatnya, itu disebabkan banyaknya jumlahnya dan jauhnya jarck
antara  satu  sisi  dengan  sisi  lainnya.  Dalan pandangan  kasat  mata,

yang demikian itu layaknya diam, tetapi hakikatnya dia beljalan. An-
Nabig]iah menulis syalr menyifati sekelompok pasukan:

Cfunung tinggi itu seperti gunung besar, kanu sangka mereka

Diamuntwksebuchkaperluan,padahalmerehaberjalanbagus]]68

AI   Qusyairi       berkata,   "Itu   terjadi   pada   Hari   Kianat.
Disebabkan jumlahnya yang banyak seckan gunung-gunung itu diam
tegak,  yakni,  berhenti  dalan  pandangan  mata  walaupun  gunung-

gunung itu sendiri beljalan sebagaimana jalarmya awan. Saperti awan,
kita   menyangkanya   dian   padahal   ia   berjalan.   Yakni:   berialan
sebagaimana   awan   yang  beljalan   dan   tidak   ada  yang   dian   di
tempatnya.  Allah SWT berfiman,  €!;1  Lffe   j\=£J   ±|§i3    "Da»,

gunung-gunungdyalankan,makamenjadifatamorgana|chia.wl\cO

t'68 4J Ar `an,  gunung  tinggi.  ,4!A-7%azfdr,  gunung besar. ,4/ Haaj bentuk plural

dari JJaa/.ch, keperluan. i4/ Ham/a/.aA, bagusnya cara beljalan hewan yakni capatnya
-bahasa  Farsi  yang  diarabkan.  Syair  ini  terdapat  di  dalam  ra/Sz-r  fo»w  .4thz.)/aA

(19(£3€!..An.Naba'[78]:20.



Dikatckan:   Allah  SWT  memberi  si fat  kapada  pegunungan

dengan  si fat-si fat  yang  berbeda,  semuanya  kembali  kapada  makna

pengosongan bumi dari gunung-gunung dan men8hilangkan apa-apa
yang menutupinya.

Si fat  pertama  adalah  robohnya  gunung  dari  bumi,  dan  itu
teljadi   sebelum  bumi  zz./za/aA   a)erguncang).   Setelah  itu  menjadi

seperti  kapas  yang  beterbangan,  dan  itu  tebadi  saat  langit  menjadi
seperti   luluhan   perak   (ini   si fat   kedua).   Allah   SWT   berfiman
menggabun8kan kedua kej.adian yang dialami langit dan gunung:  i;+

e{j-`8j\=£:f3j33©  #`g'.~C£JT:#-"Pada    harz.    Aefz.fag    /az€gr.f
menjadi seperti luluhan perak. Dan, gunung-gunung menjadi seperti
bulu (yang berterbangan) ."

Si fat  ketiga,   saat  gunung-gunung  berubah  menjadi   seperti
debu, yakni saat terpotong-potong dalam potongan yang kecil setelah
sebelumnya beterbangan layalmya kapas.

Si fat    keempat,     keterbon9kararmya    dari     bumi,     sebab,
sebelu]mya  walaupun  dengan  keadaannya  yang  demikian  gunung-

gunung itu masih berada di tempatnya dan bumi di bawahnya, maka
dibongkar agar terlepas.  Gunung-gunung teri)ongkar dari  tempatnya
dengan hembusan angin kencang.

Si fat kelima, angin men8hembusnya dan mengangkatnya naik
dari    pemiukaan    bumi    tersebar    di    udara    seckan    debu    yang
berhamburan.    Siapa   yang   memandangnya,    setelah    sebelumnya
tertahan  karena  gemuknya  layaknya jasad  yang  tegak  -yang  pada
dasamya beljalan hanya saja beljalan di belakang angin, seakan roboh
remuk b erkaping-keping.



Si fat   keenan,    seakan    fatamorgana.    Siapa   yang    datang
ketempatnya   dan   melihatnya   tidck   akan   mendapatkan   apa-apa
layaknya fatamorgana.

Muqatil  berkata,  "Jatuh  ke  bumi  dan  menjadi  rata  dengan
bumi." Kemudian ada yang berkata, "Ini hanyalah perumpaniaan."

AI Mawardi' 170 berkata, "Ada tiga pendapat berkaitan dengan

pemisalan  gunung:  Perfamcz,   Allah  SWT  memisalkan  dunia  ini.
Orang   yang   memandangnya   menyan8lra   bumi   itu   dian   seperti

gunung.    Bumi   juga   bergerak   layaknya   awan.   Demikian   yang
dikatakan Schal bin Abdillah. Kedra, AIlah SWT memisalkan dengan
iman yang tetap kokoh berdiam di hati dan amalnya naik ke lanrit.
Kefz.gr, Allah SWT memisalkan jasad yang ruhnya keluar darinya dan
naik ke `Arsy."

t¢:i  % 'SA  ~C3fi S^ ';:i  "¢egitulah) PerbqLatan Allah yang
membuat   dengan   kokoh   tiap-tiap   sesuatu."   Yalmi,   Lri   diari:1ara.

perbuatan Allah SWT. Setiap perbuatan-Nya adalch meyakinkan. dL£l
"Da#,    fafl!7%zf    me/i.AaJ."   Dari   pandangan   mata.    Jika   maksudnya

pandangan  hati,   maka  membutuhkan  kapada   adanya   dua   objek.
Asalnya adalah:  G'rji`,  lalu harakat pada fo¢mzaA  dipindahkan kapada

r¢`   dan  kini  ra`  berharakat,  selanjutnya  Aa!mzaA  ditiadakan.   Cara

meringankan Acz7»zaA ini dilakukan dengan cara jika sebelumnya huruf

szffun. Dan, peringanan ini lazim berlaku.

Ulama  Kufin  membacanya  demikian:  g::±  "Ham"  sa»gha
dia. "    de:ngan sin fathah berdasalkan kias. Darn  hasiba - yahsabu.
Hanya  saja  diriwayatkan  sebaliknya  dari  Rasulullah  SAW,  bahwa
beliau   membacanya   dengan   kasrah   pada   kata   keria   mztdAaczrz.`,

dengan  timbangan /a `z./a  -)/cz/I./«  semisal  »a`z.7%a  -y¢m `z.mzf  dan

]'7°Lih.TafsirAIMawardi(3/213).



Z7cz `z.sa!  -)/ab `z.sw.  Diriwayatkan  dari  bentuk  Salim,  );¢ `i.sa  -);a)/`z.sw.

Dalam percakapan bahasa Arab hanya dikenal bahasa-bahasa ini.
-±):±f)'±3::±,'O..Padahaliaberjalansebagaijalannyaowan."

Susunan kalimat sebenamya: m¢rr4!a "z.ts/tt ma77.I. as-sz.fo¢czb, beljalan

sebagaimana  beljalannya  awan.   Lalu,   si fat  ditegakkan  mengganti
kedudukan lafazh yang disifatkan dan m«dfoa/ mengganti kedudukan
mulhafilalh.

Alhasil  gunung  digeser  dari  tempatnya  di  atas  permukaan
bumi,   lalu  dikumpulkan  dan  dijalankan  sebagaimana  awan  yang
beljalan.    Kemudian    dihancurkan    dan    dikembalikan    ke    bumi,
sebagaimana  firman-Nya,   1±{  3\±j-i  ¢=;i   "Dcz»,  g%###g-gw#zt#g
dihancur luluhkan seluluh-luluhnya.""7 \

fife?"rBegr.fw/a!AJPerbwofo#4//clfo."menurutSibawaihdan

Khalil  dibaca  dengan  #asfea!b  dan  berkedudukan  sebagai  "czsfed¢7~.

Sebab, ketika AIlch SWT berfiman, ¥\:£l{ j= j2L: Cij   menunjukkan
kepada bahwasanya Allah SWT telah menciptakan yang demikian itu.
Akan  tetapi,  boleh  pula  membacanya  dengan  #asfaab   atas  dasar

pe:I[i[n:"s^]han,  yalmi,  lihatlah  kepada  hasil  perbuatan  Allah   SWT,
berdasarkan  cara  baca  ini,  14;¢ga/ teljadi  pada  lafazh  u\:±J{,  dan>

dengan  metode  yang  pertama  tidak  boleh  waga/  di   sini.   Boleh
membacanya   dengan   ra/a'   dengan   susunan   kalimat   :    dzcla/I.facz

shun`ullah.
E=

~,
E]E= % ';S}  'c3fi "Yang  membuat  dengan  kohoh  tiap-tiap

seszt¢fct. "  Yalmi   Allali  menetapkannya  dan  menyempumakannya.
Semakna dengan itu  sabda Rasulullch  SAW,  "4//clfa  SWT me#gtzsz.%z.

siapa       saja      yang      melakukan       sebuah      perbuatan       dan
menyempurnakannya."

]'7[ Qs. AI Waaqi`ah [56]: 5.



Qatadah     berkata,      "Menjadikan     bagus      semua     hasil

perbuatannya."    j4/   Jfgc[cz#    adalah    cz/    I.¢faczam,    menetapkan    dan
menyempumakan.  Dikatakan:  ra/.w/2t#  tr.g»zt»,  yakni  A¢¢dzz'g,  pandai

terhadap segala sesuatu.

Az-Zuhri  berkata,   "Aslinya  dari   Ibnu  Tiqnin.   Dia  adalah
seorang  lelaki  dari  bangsa  `Ad.  Sasaran  tembakan  panahnya  tidck

pemah salalh. Dengan namanya dibuat pemisalan. Dikatakan:  `cz7"aa
mz.7I  JZ>»z.   rz.g«z.»  (1ebih  mahir  dalan  memanah  dari  Ibnu  Tiqnin).

Kemudian  dikatakan  untuk  seorang  yang pintar  dan  cerdas  dengan
Tiquun.

6±S±± \±, 'S+ ±±lh..Sesungguhnya Allah Maha menget?hwi.
apa  )Ja#g  hamw  for/.aha». "  Ulama  lainnya  membacanya:   <j±i<
dengan bentuk dialog, dan ini gz.ra `czA mayoritas ulana.  Ibnu Katsir,
AbuAmrdanHisyanmembacanyadengan);a`.1172

FimanAllahswT,f233£,'#,££5t>£~€c;"B¢ra»grz.apaya»g
merri,ba:wa kebaikan, maha ia memperoleh  foalasan) yang lebih baik
dari  pczda%}/a."   Ibnu  Mas`ud  RA  dan  Ibnu  Abbas   RA  berkata,
"Kebaikanadalah&1.Y!il'!fy(TidakadaTuhanselainA||alh)."]`73

Abu Ma`syar berkata,  "Ibrahin AS bersumpah kepada Allah
S;WT dengan k;Alinat ini-. Allah alladzi laa ilaaha illaa huwa wa laa

yustatsnaa   anna   al   hasanah   laa   ilaaha   illa   Allah   Mwhanrmad
Raszt/«//aA (artinya: Allah, yang tiada tuhan selain Dia, dan tidak ada

pengecualian bahwa kebaikan adalah kalimat tidak ada tuhan selain
Allah, Muhammad adalah utusan Rasulullch),"

\'72 Qira`ah ira qira`ah mutawatirah sehagainana. di dalam Taqrib An-Nasyr ba.I.

155.
Lt73 ,4tsar ini disebutrm An-Nulas di dalan Ma'a»z.14/ gz/r `an (5/150), dan Ibnu

Athiyah  di  dalan ,4J Mwfaarrar ,4/  Wajie (12/137),  dan Abu  Hayyan  di  dalam ,4J
Bahr AI Muhith (7110[).



Ali  bin  AI  Husain  bin  Ali  RA  berkata,   "Seseorang  tumt
berperang. Jika dia menyingkir dari medan paperangan dia berkata /aa
ilaaha  illaa  Allah wahdahun  laa  syariika  lahu  ¢tinha twh:an schirn
Allah,  yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya).  Manakala lelaki
tersebut berada di negeri Romawi, tapatnya di daerah Jalfa' dan Bardi,
cia. berse:ra dengan sNIAIa, lmral..  Iaa ilaaha illaa Allah wahdahuu laa

s)7¢7.z.z.ha  /aA2t.   Tiba-tiba  muncul  seseorang  bexpakain  putih  dengan

menunggang  kuda  dan  berkata  kepadanya,  "Demi  Allah,  kalimat
tersebut adalah kalimat yang dimcksud Allah SWT dalam firman-Nya,

(;+,»3±:fi.;::if\>'{£;C€Barangsiapayangmembawakebaikan,maha
ia memperoleh foalasan) yang lebth baik dart padanya.""74

Diriwayatkan  dari  Abu Dzar,  dia berkata,  "Saya berkata,  ya
Rasulullah berilch saya wasiat." Rasulullah SAW bersabda, "r¢haf/aft
kapada Allah. Jika ha:mu berbuat dosa, maha segeralch susul dengan

perbwczJa!7c  bczz.fr. "  Abu  Dzar  berkata,  "Saya  berkata,  ya  Rasulullah,

apakah   mengucapkan   kalimat    /czcz    I./aaAa    I.//¢cz   .4//CZA    termasuk
kebaikan?"   Rasulullah   SAW   bersabda,   "Bafeha7!   dczrz.   sebczz.A-bczz.k

#ebaz.ham. "  Dalam  sebuch riwayat,  Rasulullah  SAW  bersabda,  "Ya,

itulah   kebaikan   dari   segala  kebaikan."   Demikian   disebutkan   AI
Balhaqi.

Qatadah  berkata,  ",±:3t>;~€b=  'Bar&»grz.a!p¢ )/cz»g  me7%baw¢
febaz.ha«,'  yalmi  keikhlasan  dan  tauhid,"1175  Ada  yang  mengatakan,

melaksanakansemuaperintahyangwajib.1176

Menurut  saya  (AI  Qurthubi),  "Siapa  yang  mengamalkan
hakikat /cza  I./a¢Acz  I.//czcz .4//¢fe  (tidak ada tuhan selaln Allah)  dan apa

yang  diwajibkan  karenanya  -sebagaimana  yang  telah  dipaparkan

]'74DisebutkanlbnuAthiyahdidalamj4/MwfearrarA/Wa/.I.z(12/137).
tL75DisebutkanAIMawardidalamkitabtafsimya(3/213).
1\76  Ibid.



pada  surah  Ibrahiim-1177  bermakna  dia  telch  mengesakan  Allah,
ikhlas dan menj. alankan semua kewajiban.

(;i, »3±  :fi "Mcka ia memperoleh  f oalasan) yang lebih balk
dczrz.  p¢drnycl. "  mnu  Abbas  RA  berkata,  "Yakni  kebaikan  yang
dihasilkan dari perbuatan baiknya, sampal kapadanya." Demikian juga

yang dikatakan Muj ahid. Ada yang mengatakan bchwa baginya pahala
yangindahyaknisurga.Lafazh3£bukanz.sz.mf¢/Z1%z.I.J(superlatif).

krimah   dan   Ibnu   Juraij   berkata,   "Jika   kebaikan   yang
diperolehnya   tersebut   lebih   baik   dari   keimanan,   maka   bukan
demikian. Sebab, tidak ada yang lebih baik dari ucapan /aa z./aaA¢ z.//a

4//aft (Tidck ada tuhan selain AIlah).   Akan tetapi, bagivya sebagian
kebaikan dari kebaikan mengucapkan kalinat /c[fl I./a¢Aa I.//a¢ .4//clfe. "

Ada yang mengatakan bahwa  f3;Z£ ,'S "z»afaa z.a mempero/ch

foalasan) yang lebth balk dari padanya. " Schai8ali isim tofdhiil (yen:g
menunjukkan arti superlatif), yakni, pahala Allah lebih baik dari anal
seorang hamba, perkataannya,  dan dzikimya. Demikian pula halnya,
ridha Allah itu lebih baik bati seorang hamba dari perbuatan seorang
hanba. Demikian yang dikatckan Ibnu Abbas RA.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya penggandaan pahala.
AIlah  SWT memberinya  sapuluh terhadap  satu perbuatan baik,  dan
terhadap keimanan yang dalan waktu sebentar memperoleh ganjaran

pahala yang abadi. Demikian yang dikatakan Muhammad bin Ka`ab
dan Abdurrahman bin Zaid.

'bs+k>;S&ij,i)"Sedangmerekaitwadalchorang~orang

yang anon tenteran dari peda keterkejutan yang da:hsyat pada hari

1177 Lib. Tafsir ayat 24 dari surah Ibrahiin



I.f2t."     Ashim,     Hamzah     dan     AI     Kisa`i     membacanya,    /&za!`z.

yauma`idzin"78 deT[gan idhaf ah.

Abu Ubald berkata,  "hi  perkara  yang menckjubkan bagiku,
sebab, takwil yang paling umum dari kedua takwil yang ada adalah
hendaknya ketentraman  tersebut  dihasikan  dari  semua keterkejutan

pada   hari   tersebut.   Jika   dikatakan,   dcI7.I.  pa!da   feferfre/.wfa#  )/a7ig
da!fes)/af padcz Aarz. I.fc{  menjadi seakan keterkejutan yang terendah dari

segala keterkej utan."

AI   Qusyairi   berkata,   ``Dibaca:    g;?  d3        dengan   tanwin,

mcksudnya,  satu keterkejutan,  sebagaimana fiman-Nya,  '+i;;=;. Y'
':j±=#\  'c±ff i\    "Mereka tidak disusahkan oleh kedahs;atan yang

besczr."  Ada  yang mengatckan bahwa maksudnya keterkejutan  yang
banyak,  sebab  a//azcz ` adalah masAdczr dan "asfod&r juga berfungsi

untuk menyebutkan jumlah yang banyak.

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):  Berdasarkan  penafsiran  ini,
mcka kedua takwil di atas semakna. AI Mahdawi berkata, "Siapa yang
membaca,  7»z.7c /tzzcz `z.78 )/actmo `z.dzz.#,  dengan  tanwin,  dan )/czztz»a! `z.cJzz.73

dibaca dengan #a!sAab karena adanya mczsfed¢r yakni/czzcz `, atau boleh

juga sebagai  si fat bagi  lafazh /czza ` dan berhubungan dengan lafazh
yang ditiadakan.  Sebab,  semua khabar mosAdcz7~ diteljemahkan dalam
z.sz.in zanrecz#  dan disifati  dengannya.  Boleh pula berhubungan dengan

I.sz.in /&cz `z./ yakni  6Li,\:. Diizinkan z.dAcza/&A kepada zAczr/  Siapa yang

menghapus  tanwin  dan  membaca  mz.in  dengan /czfAczA  bermakna  dia

membentuk }Ja!wma `z.dzz.#  sebagai lafazh mab7®z.,  sebab, ia adalah zfecz7/

zc!mczcz7®,  dan zfeczr/   zamaa7®  tidak  mungkin  mc! `rab.  Ketika  aktifitas

I ]78 gz+cr `aA  dengan tanpa tanwin ini glto `aifa  mwfaw¢#raA  sebagaimana di dalam

Taqrib An-Nasyr hal.15S .



I.dfe¢cz/czfa  diberikan kepada lafazh yang tidak mun8kin met frob,  maka

dibaca secara mab7®z.z.. Sibawaih bersyair:

Ketiha ( ` alaa hiina) urusan mereka yang membesar memalingha:in
orang-orang

BurungZuraiqmenyambarhartaseakansanbaranmusang]]79

Fiman Allah SWT,     ,?±±J`|;~€cfj  "Dan bara#grz.ape );any
membzzwa ke/.aAafa»." Yalmi kesyirikan.1 ]8° Demikian dikatakan Ibnu

Abbas RA, An-Nakh`i, Abu Hurairah RA, Mujahid,  Qais bin Sa`ad
dan AI Hasan. Merupakan ijma ulama ahli takwil bahwa a/ Aascz»aA

yang dimaksud adalah kalimat /acz I./aafaa I.//¢a! [4//aA,  dan 4s-So)ryz. 'aA

yang   dimaksud   adalah   kesyirikan.    j6{ef#L;3 i:g   "Maha
disungkurkanlah  muka  mereka  ke  dalam  neraha."  Tbrm  Albfoas RA
berkata, "Yakni,  `%Jgl.)/clf (dicampakkan)."

Adh-Dhahhak    berkata,    "Z7!wrz.faaf,     dibuang."    Dikatakan:

hababtu   al   `inaa`a   ya:in   qalabtuha    `alaa   wofhihi   (rme"todilk
mukanya).  Fz.`/  /aczzz.in-nya  adalah  ahabbcz,   dan  ini  jarang  berlaku

dalam percakapan orang-orang Arab.

<i;=±J±   .`Tiadalah   hamu   dibalasi,"   ya]mi   dikatakan
kapada mereka, "4pakefo ha/I.a# "endrpaf b¢/¢sa%. " Boleh juga yang
beikata adalah Allah SWT, atau perkataan Malaikat;  6j£:5 £rt
"Melainkan  (setimpal)  dengan  apa  yang  dahulu  kamu  keriakan."

Yakni, kecuali pahala anal perbuatanmu.

L]79  Syair  mi|ik  A|  Ahwash,  terdapat  di  dalam .4/  Kz.fab  (I/59),  dan  /'rob  4/

g¥r8`oaz'ts#disg:NtkthanthasAi(3#a2#didaianhifabfafsimya(3/213).



Firman AIlah :

;#i±a'jGjic3tjfi3.{jiS<<y'i2i;ii;j'\~t££
t£¢drii;1£%\£j'i.fti6<S©a±;:i-t63cJf5iij,i,4S
fi,i£{¢£p'©'d3p.tar,®ffitf±j#fecfj:,try~c,4€

©6j#c;ri,&€jcj€q€±¥£,4>'.\:3±#
``Aku hanya diperintahkan untul. menyembah Tuhan negeri ini

(Makkah) yang telah menjadikannya suci dan kepunyaan-Nya-lah
segala sesuatu, dan cku diperintahkan supaya aku termasuk orang-
orang yang berserah di,ri. Dan, supaya aku membacakan AI Qur`an

(kepada manusia). Maka, barangsiapa yang mendapat petunjuk,
maka sesungguhrtya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk

(kebaikan) dirinya, dan barangsiapa yang sesat maka katakanlah,
' Sesungguhnya aku (ini) tidak lain hanyalah salch seorang pemberi

peringatan.` Dan, katakanlah, ` Segala puji bagi Allah, Dia ckan
memperlthatkan kepadanu tanda-tanda kebesaran-Nya, maka

kamu akan mengetchuinya. Dan Tuhanmu tiada lalal dart apa yang
Aq[m« ker/.ch¢# '." (Qs. An-Naml [27] : 91-93)

Fiman Allah SWT,  Gft jfij.i  3iS< <i' i£2:i ;i ij;i ~t3!
\j;;;; "Aha hanya diperintahkan untwk menyembch Tuhan negeri ini

}/cz7cg  feJafe  j"e#/.czd!.ha#]c);cz  swcz.. "  Yakni,  Makkah  yang  dimuliakan
oleh Allah  SWT kehormatannya,  yakni,  Allah  SWT menjadikannya
tanah haram dan anan. Haram dari pembunuhan. Tidak boleh berbuat
zhalim  di  dalamnya.  Tidak  boleh  memburu  hewan,  dan  menebang



papohonannya.  Telah  dibchas  sebelumnya  pada  banyak  tempat  di
dalan kitab ini.

Ibnu Abbas membacanya demikian,  "4/-/af!.I. foarrcz"afeacz"1181

karena   mengikuti   ¢a`¢f)   lafazh   a/   ba/da¢.   Mayoritas   ulana
membacanya,  cI/-/¢dzz.I.  dalam  kedudukan  #asfe¢b  #a `clf  bagi  lafazh

<i';.  Jika  lafazh  a; dibaca  dengan  a/z/ dan  /¢m,  maka Anda
berkata a/ mwfoflr7.I.m#%ac}.  Jika dengan a/-/afz.I. yang berati na`at bagi

latzrmh al  baldah, "aka. Andal me"bacanyai al  muharrimuhca huwa.
Hanis  dengan  memunculkan dAa!mz.mya bersanaan  dengan a/z/ dan
/am.    Sebab,    kata   kerjanya   bisa   berlaku   bukan   kapada   yang
dikehendaki.  Jika  Anda  berkata,  a!//czdzz.I.  fearra!mczftaa,  maka  Anda

tidak perlu mengucapkan dfoa"z.r feciwa.

"Th+i%\p%5±dr±*k6e£#Z#n,#.uzRseg%1.\as:.e=:#tua'i
diperintchkan supaya aha termasuk orang-orang yang berserah diri. "
Yakni menjadi bagian dari orang-orang yang tunduk kapada perintah-
Nya,.  'bx'-±ffi\  .r:fi}   .3)i  ``Dan,  supaya  aku  membacakan  AI  Qur`an

prepczdcz mcz»z"z.a/. " Yakni, aku diperintahkan untuk membacakan AI

Q`]]Ta][L,  `Siili  ;ig "Maka,  barangsi,apa yang  mendapat  pctunjuk."
Maka baginya pahala hidayahnya.  j2cfj  "Da»  bara»grz.a[pa );a#g
sesaf, " maka tugasku hanyalah menyampaikan semata. Hukum Ayat
ini terhapus dengan tururmya Ayat yang berisi perintah bexperang.

An_Nuliast )82 berkata, ".i;:i 6`j  dengan »a[sAab karena adanya
huruf  `a#." AI Farra`]`83  berkata,  "Pada salch satu  dari  dua gl.ra`a4

berbunyi,  :):ji3  (wcl `a#z.rfu),  itu berada pada kedudukan j¢z"  (dibaca

:::;gLr#abin#]#¥aT:Ff3%;:)?thfyahdidalamA/AfuAarmrA/Wa/.ir(12/138).
1183 Lih. Ma'a#i. 4J g#r `a# (2/301).



dengan  sukun)  disebabkan  perintah,   dan  oleh  sebab  itu  wczw-nya

ditiadakan."

An-Nuhastt84  berkata,  "Kani  tidak  mengetahui  ada  seorang
ulama yang membacanya dengan cara demikian, dan gz.ra `aA tersebut
menyelisihi semua yang tertulis di dalam mushaf."

Fir.I:)[[anAI:+alnswT,S'3±if\S;"Dan,katakanlah,'Segalapoyi

bczgz. .4//czfo ', " atas segala nikmat-Nya dan petunjuk-Nya kepada kami.

L±;;[l--'g±SS   "Dia   ahan   memperlihatkan   kepadamu   tanda-tanda
frebesczra!77-Ivycz. "    Yalmi    di    dalam    dirimu    dan    di    luar    dirimu,

sebagaimana   berfiman:   ;r±;i~L3j 6,6§.f i3,\±j.\: ;i+;.i    "Ka!mz.
ahan merxperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kehaasaan) Kami
di segala wilayah bumi dan pada dirt mereka sendiri. „1185

+riSj£"Mofapham%aha#me#gef&Aztz.#}/cz."Yaknitanda-tanda
kekuasaan-Nya dan keesaan-Nya di dalam dirimu sendiri dan di langit
serta di buni. Semisainya, Firman Allah SWT,   €+;i,lil :±.\: i:|€tl.i c3J'
'b±S  {ffi^ €-SjfS -&6 ©  "Dan, di bani itw ter;apat tania-ta;da

(kekuasaan  Allah)  bagi  orang-orang yang  yakin.  Dan,  Ouga)  pada
dirirm sendiri. Maka, apakch kanu tidak memperhatihand"86

'bs:±\±;rfe'&Cf`DanTuhanmutiadalalaidariapayang

hamw frer/.clha#." Penduduk kota Madinah, penduduk kota Syam dan

Hafsh,  dari  Ashim,  mereka  semua membacanya  dengan  fcl `  sebagai
bentuk  kalimat  percakapan,  berdalilkan  firman-Nya,     £,4?'.\:  3±±;i

(;Sjfg"Diaakanmenperlihalkankepadanutanda-tandakebesaran-
Ivy¢,   "afacz   facz7"w  ¢facz#   me#gef¢few!.#)/a. "  Dengan  demikian  makna

percakapan berada pada satu rajutan yang sama.

\\84 Lih. |'rab AI Qur`an (31225).

::::8::££hiz]#;:t]:[5;i:2o,21.



Ulama  laimya  membacanya  dengan  ya``'87   dengan   dasar

menyepadankannya dengan  kalimat  sebelumnya.   Biii{ ¢£  "Ma!ha,
barangsiapa   yang   mendapat   petunjuk."   Tbe""dilan   A:Ikch   SWT
menyebutkan tanda-tanda dimaksud.

']87g}.ra`atiinig|.nq`ahm#fawaft.ro4terdapatdidalamraqri.bA#-jvaryrhal.112.



SURAH
AL QASHASH



SURAH AL QASHASH

£S.,Sf^,S-,
Semua   ayatnya   diturunkan   di   Makkah   (surah   7»aife);aA),

berdasarkan perkataan AI Hasan, Ihimah dan Atha`. Ibnu Abbas dan

Qatadah  berkata,   "Kecuali   sebuah   ayat   yang   tunm  pada   antara
Makkah dan Madinah."  Ibnu  Salam berkata,  "Diturunkan di  Juhfin

pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yalmi firman-Nya,   i!

311:   ji  j3fJ  €l:jij't  €LS  jjz\;£  a,j{  'SeswnggrA»};a );a»g
mewajibkan atasmu (melaksanakan huham-haham) AI Qprr`an, benar-
benar   ckan  mengembalikan  kamu  ke  tempat  kembali'."   (Qs.   AI

Qashash [28]: 85)

Muqatil berkata, `Di dalam surah ini terdapat ayat-ayat yang
ditunmkan di Madinah (surah madr»z.);&A), yalmi :

'jfz9>L'i:ij6#&'.I;S©6L£££±>ri£,4i:c,,¢£g.i;€S;fi:fiji

!££: G> # f££3 3Ji£: a±'Bi © £rf: -,S' tr,gr6i -6;i cr 6±.i

Li:±jJi@ii#ls!j©6Li±;;€£±i3L~j'i±=If,a:.::jti„?ji'j
©ae.fG33y' 'pr:3acipezjtacr6ij6j+=



"Orang~orang yang telah  Kand  datangkan kepada mereka Al  kitab

sebelum  AI  Qur`an,  mereka  beriman  ®ula)  dengan  AI  Q]i:r`an  itu.

Dan  apabila  dibacakan   (AI  Qur`an  itu)  kepada  mereka,  mereha
berhata:   'Kani  beriman  kepadanya.  sesungguhnya.  AI  Qprr`an  itv
adalah   suatu  kebenaran   dari  Tuhan   Kami,   sesunggu,hnya  Kami
sebelunnya  adalah  orang-orang  yang  membenarkan(nya).'  Mereha
itu diberi pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka, dan mereka
menolak  kejahatan  dengan  kebalkan,  dan  sebagian  dart  apa  yang
telah Kani rezekikan kapada mereha, mereha nafkahkan. Dan apabila
mereha   mendengar   perkataan   yang   tidak   bermanfaat,   mereha
berpaling  daripadanya dan mereha berkata:  'Bagi  Kami anal-amal
Kami  dan  bagimu  amal-amalmu,  kesejahieraan  atas  dirimu,  Kami
tidak  ingin  bergaul  dengan  orang-orang jahil'."  (Qs.  AI  Qaskrash

[28]: 52-55). Selumh ayatnya ben.umlah 88 ayat.

Firman AIlah :

t±j£2c€jd,i,d#givf©,rf.{tris.fdij:dr5©±
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`CThaa Siin Miim. Ini adalah ayat-ayat kitab (AI Qur`an) yang nyata

(dart Allah). Kani membacakan kepadamu sebagian dart hisah
Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orangcorang yang beriman.

Sesungguhnya Fir'ann telah berbuat sewenang-wenang di muka
bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan

menindas segolongan dart mereka, menyembdih anak laki-laki
mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan merekeL.

Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat
kerusakan. Do[r., Kani hendak memberi karunia kepada orang-

orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan
mereka pemimpin dan menjadikan mereka orangsorang yang

mewarisi (bumi). Dan, ckan Kami teguhkan kedudukan mereka di
muka bumi dan akan Kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Human
beserta tentaranya apa yang selalu mereka khowatirkan dart mereka

z.f«." (Qs. AI Qashash [28]: 1-6)

Firman  AIlal  SWT,  j==L  "7%acz  Sz.I.»  Mz.I.in. "  telah  dibahas

sebct-ya,.  ±±±n  jfs{ i±.\'. ±SS, :Ini adalah ayat-ayat kitab (Al
g#r`¢#J );a#g #)Jafa /aarz. ,4/Jafe/. "  &r5  berada pada kedudukan 7'a/a '
dengan   makna   Acladzz.Az.   fz.Jfaa   (ini).   Dan   £A£.\:   "4)/czf-cz)/af"  badal

®engganti)   baginya   (fz./ha).   Boleh   pula  berada  pada   kedudukan
#czsAob  dengan  adanya  kata  kelja  .iji?   "Komz.  membacoha», "  dan

£A±J:     bada/ ®engganti) baginya (fz./fa) juga.  Membacanya dengan
#as%ab,  seperti jika Anda berkata,  Zaz.da#  dfaarflbf#."88  Dan,  lafazh

;p;i.i"yo»gny&J¢,"yakni,berkah-Nyadankebaikan-Nya.[4/M"bz.I.n,
penjelas dari yang hak dan batil, yang haram dan yang halal, kisah-
kisah para Nabi serta Kenabian Muhammad SAW. Dikatakan: bczcz#cl

\\88 LHL |'rab AI Qur`an (31227).



as);-S}Jaz.'   dan   czbczcz7€cz   artinya   z.ffczdfoaAa   yakhi   menjadi   jelas   dan

terang.

6ii€±'  3£;±}, €:j`} <!;r±;;y' ¢;; £€ c,,  a¢ L*f "Kamz.
membacahan   kepademu   sebagian   dart   kisah   Musa   dan   Fir'aun
dengan benar untuk orang-orang yang beriman. " D± dalamlrya. a]ran

dikisahkan kisah nabi Musa AS, Fir`aun dan Qarun. Dengan kisch ini

Allah   SWT   hendak   menjelaskan   kepada   orang-orang   musyrik

Quraisy, bchwa kekerabatan Musa AS dan Fir`aun tidak memberinya
manfaat disebabkan kekafirannya.

Demikian  pula  halnya  kekeral>atan  kaum   Quraisy  dengan
Muhammad SAW. Di dalam surah ini juga dijelaskan bahwa Fir`aun
telah berlaku sombong dan berbuat zhalin di muka bumi. Itu diantara
kekafirannya.  Hendaknyalah jangan  berlaku  sombong  dalam  hidup
ini. Demikian pula, hendaknya, j angan berlaku gila homat disebabkan
banyaknya harta. Kedua si fat ini adalah diantara budaya Fir'aun dan

Qarm.

±)±=   .\!ft   ..Kami  membacakan  kepadamu."  Mdsndnya,
Jibril AS membacakan kepadanu atas perintch Kani.    ¢;;  £€  d,i,
<;Jj;:jj,6  "Sebagian dart kisch Musa dan Fir'an," yalmi gehagivL

berita  tentang  keduanya.  dan   d3  berfungsi  untuk  pemaruhan  (af-
rab`z.I.dA),   dan   £C?    dr,i,  rna/zt/  (objek),   {ji?   yahai,   membacakan

kepadamu sebagian berita tentang keduanya.  itu seperti fiman-Nya,

giil`t     £;i:   "ya7€g   7%e»gAasz./ha»   7%z.7c};aA,"Lt89   Dan,   makna    jij`!
"De#gcz# be7iar, " yalmi dengan kejujuran yang tidck ada keraguan dan

ked"staan.  <}i£. i;j±, "Untuk orang-orang yang beriman. " Yalmi
orang-orang    yang    mempercayai    AI    Qur`an,    dan    memaliami

1189 Qs. A| Mu'ninuun [23]: 20.



bahwasanya AI Qur`an datang dari sisi Allah SWT.  Bagi yang tidak

berinan, maka dia tidak berkeyakinan bahwa kisah ini benar.

Firman AIlah SWT,  +j€YI I;  se  <;€;i  6£  "Sex"#ggr/A#);a
Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muha bumi. " McksndrryaL,

berbuat sombong dan berlaku zhalim. Demikian yang dikatakan Ibnu
Abbas dan As-Suddi.

Qatndch berkata, "Berlaku sewenang-wenang terhadap dirinya
sendiri,  dengan  enggan  menyembah  Allah  disebabkan  kekafirannya
bahkan mengakui dirinya Tuhan."I t9°

Ada yang berpendapat, dengan keraj aamya dan kekuasaannya,
dia berlaku sewenang-wenang terhadap  orang-orang  yang berada di

b#D%n±*#en:::£=up%ndbuudmu':yyaE##e;as\hr,.nd#=

kelompok-kelompok dan golongan-golongan dalan pelayanan.
-FS±  £1i§te    l±ff   "Dengan  meninda_s, s_=gol.o.ng+a,T  d+a.r,i,

me7.eha, " ya]mi dari sebagian bangsa Israil.    i;::j'j  ;i:I:i  E>1J
'C.±j:It'cf,<J#,'4)>e.iS'F~ri,"Menyenbelihanaklaki-lakimereka-dan

membiarkan  hidrp   anak-anak  perempuan  mereka.   Sesungguhnya
Fir'oun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. " P a:rhodrasar+
masalah ini telah dipaparkan sebelumnya pada surah AI Baqarah, pada
fir"an-Nys, .{'.~fft'b;±>'i:.  3)'::if\ '.~S .;S;;i "Mereka menyembelih
anak-andeiou  yang  laki-laki  dan  membiarkan  hidrp  anak-anakmu

);a#g perempw¢#." (Qs.  AI Baqarah [2]:  49). Hal demikian itu ten.adi
sebab para ahli sihir berkata kapada Fir'aun bahwa seorang anak yang
lahir dari bangsa Israil kelak clan menghancurkan kerajaarmya, atau

I '9° j4tsa[r disebutkan oleh AI Mawardi dalam kitab tafsimya (3/210).
\19\ Ibid.



para ahli  nujum  yang berkata demikian,  atau Fir'aun bermimpi  dan
para pentakbir mimpinya menafsirkan demikian.

Az-Zujaj     berkata,     "Perkara    yang    mencherankan    dari
kebodohan Fir'aun, jika pun apa yang dikatakan ahli nujumnya benar,
tetap saja pembunuhan yang dilakukannya tidaklah bemanfaat.  Jika
ahli   nujumnya   dusta,   maka   tidak   ada   manfaatnya   melakukan

pembunuhan dimaksud. "

Ada  yang  mengatakan  bahwa maksudnya,  Fir'aun  memecah
belah masyarakathya,  dan menindas  setiap  orang  dari  bangsa  Israil
dengan kelja paksa.   a.\±j=j-i  6,1,  6g ,'j±   ``Ses"»gg7/A»y¢ Fz.r'aw»
termasuk  orang-orang  yang  berbuat  kerusakan,"   di  rmik:a,  bunni
dengan perbuatan merusak, maksiat dan kesombongan.

FimanAllahswT,ci;<YTJ'!j3i£=;{69`}tGg£6f£L3p'
`.Dan,   Kami  hendak  memberi  ha:runia  kepada  orang-orang  yang

ferfz.»das dz. 6zfmz. fl4lesz'rJ. " Yakni memberikan mereka keutamaan dan

nikmat,daninikisahyangtelahdisebutkansebelumnya.`i£=±i;Sr;;I
"Dan   hendak   mekyndikan   mereka   pem:inpin."   Tbun   A:bhas  RA

berkata,  "Pemimpin  dalam  kebaikan."  Mujahid  berkata,  "Penyeru
kapada kebaikan."1 ]92 Qatadah berkata, `Teminpin dan raja_raja."I 193

Daliinya  Fiman  Allah  SWT,  g+1j{L€   #3  "Da7c,  d]}.adz.fro#-Jvya
karm orang-orang merdeka (raja).''"94

Menurut  saya  (AI  Qurthubi),  "Pendapat  ini  lebih  bersifat
umum,  sebab  raja  adalah  imam  ®aca:  pemimpin)  yang  diikuti  dan
diteladani.  <;.=9.t  ;€i=gj "Da[» me»/.adz.ham merefap o7ia7zg-ora»g

']92,4tsardariMujahiddisebutlranmnuHayyandidalam+4/BaAf(7/104).
]t93 ,4tsar dari Qatadah disebutlcan AI Mawardi dalam kitab tafsimya (3/216), dan

Ai¥„H€g%##£=A[/5#g.(7/1°4).



};aHg "ew¢rz.sz.,"t ]95 kerajaan Fir'aun, yaitu, mewarisi kerajaannya dan
mendiani rumah-rumah bangsa Qibthi. Ini adalah makna fiman-Nya,
{[£{;  \£>   jT±e~i;;i ~j;  g;  (;I:jt  €1:;;    ±=P €::; . "Da!» fe/aA
sempurralah  perkataan  Tuharmu  yang  balk  (sebagai janji)  untuk
Bani Israel disebabkan kesabaran mereka."\\96

Fiman AIlah SWT,  i:;<t}i  j  .a  {#|j   "DaH,  ake# Kaml.
teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. " MdssndnyiL, "enjaidikan

mereka  orang-orang  yang  berkuasa  dan  berkemampuan  di  bumi
hingga mereka diangkat sebagai pemimpin di muka bumi, yaitu, syam
dan Mesir.

\:i:>3±6 {j±ii6 <;£i}, 'SSj  "Dan,  akan Kant perlihatkan
kapada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya." M:cksndnya,, Kani
ingin menunjukkan kapada Fir'aun.  AI A`masy,  Yahya,  Hamzali,  al
Kisa`i  dan  sejunilal  ulana  muta`akhirin  membacanya,  ``wcz  );¢rflcz

(c;i{3)" ['97 dengan );a`, dari j `/ fs%J¢fsl. dari c;i3. dan,  ;±=:1; CJr},
\=J£5j£;; berada dalam kedudukan ra/!a ' sebagai is"/a¢ `z./ (subjek).

r¢`kasru:i;ar,r::a::zmdb£Cf¢yra;a;G:jj.d;n:I;;:i:ddfa::¢"`:%d[=
sesuai  dengan  tuntutan  alur  cerita.   Sebab,   sebelumnya  lafazhnya
berbunvi:  i;3  dan setelahnya '#j. Dan, l±;|SSj5 6=£:ij CJ1},
dengan »asAab sebagal objek (rna/wO.

:::j%:,.r§`:a§¥#gE±?;I:3.`7:a,ra`afam„fawatrra4sebag-yangdrsebuckandr
dalam raqr!.a A#-Ivas)w hal.156.



AI  Farra`   membolehkan  membacanya,   "wcz  )/cfrz.ya /7. `cz«7f"

dengan );a! `  dfoamma!#]]98  dan  7ifl!`  kasrah  serta );a` /czffoafe,  bermakna

Allah SWT memperlihatkan Fir'aun.

<2£i:i   .\S^f±    6    r3i±  "Apa  yang   selalu   mereka
#aw¢f!.rha#,  darj  mereha  I.fw."  Bahwa    bangsa  Israil  yang  sebagai

kaunl tertindas tersebut mengabarkan kehancuran kaum Fir'aun kelak
berada pada tangan seseorang dari bangsa Israil,  atas berita tersebut

::eiap::j=J:i:erg-£ri::e;e='€¥*A:a?:l":s:#
mereka thctwatirkam. "

Qatadah  berkata,  "Seorang  ahli  nujum  yang  bekelja  untuk
Fir'aun    berkata,    'Tchun    ini    akan    lahir    seorang    anck    yang
membinasakan  kerajaanmu.'   Maka,   Fir'aun  memerintahkan  untuk
membunuhi setiap bayi yang lahir pada tahun tersebut. telah dibahas
sebel-ya."

Firman Jonah :

;=}-fj+g<tsgj;.;+;\'394S=+±3i5ic±L;;i8£~C=3fB

©#Jsi6:Lfe,€jT#'£r„€,`j6£i#fjj~t2fj
€jLi±6iffj;jj3£;{j6ij±=j,6jrS,5\:3iffi.'6

6Lr3,i`i;{+'G'u'©6±±iSi=i±sL#3:js;

t'98  AI  Fa|ra`  mndolchkan  melhoacanya  demihian:  (4;*)  ");zfrz.z"  dengan )Ja

dharmah  dan  ro ` kasrah,  dan berkata,  "Saya tidak pemah mendengar  seseorang
membacanya denrikian." Ma 'a#z. 4/ gifr `a#, karya AI Fana` (2/302).



¥'F6\'1'j,:¥fji~ffi:di8=?J¥f±ch'jJ;,c¥5j;
:'-i i E=EiE]

C`Dan, Kami ilhamkan kepada ibu MusoL. ' Susuilah dia, dan apabila

kamu khawatir terhadaprtya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil).
Dan, janganlah kanu khowatir dan janganlah O}ula) bersedih hati,

karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu,
dan menjadikannya (salah seorang) dart Para rasul.' Maka,

dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang ahibatnya ia menjadi
musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya, Fir'aun dan

Haman beserta teutaranya adalch orang-orang yang bersalah. Dan,
isteri Fir'avn berkata, ` aa) adalah penyejuk mata had bagiku dan

bagimu. janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan i,a
bermanfiaat kepada kita atQ[u kita anbtl ia menjadi anak: , sedang

mereA¢ frodq[ 7»c«}7¢drrz.." (Qs. AI Qashash [28] : 7-9)

Firman Allah SWT,  3c3+;i :1 C;:i: ;,i 5L~C;3?!  ``Da«, K¢mz.
ilhamhan kepada ibu Musa.  'Susuilah dia'. " teLch dhorfua;s sere+:urnrrya,

makna wahyu dan kandungannya. Ulama berselisih pendapat tentang
bagaimana caranya Ibunya Musa AS menerima wahyu.

Sekelompok ulama berkata, "Dia mendengar sebuah ucapan di
dalanmimpinya.»1199

Qatadch   berkata,   "Berupa   ilhan."1200   Sekelompok   ulama
berkata, "Malaikat datang kepadanya berupa manusia. "1 201

t[99  Disebutkan dr-Nulias  di  dalam A4a'a!n}!. zlJ g..r`al#  (5/157),  dan AI Mawardi

dalam kitab  tafsimya  (3/216),  dan  Ibnu  Athiyah  di  dalam .4/ Mwfear7.ar ,4/  Wcz/.I.z
(1Z!£4,4b)I..d.



Muqatil   berkata,   "Jibril   AS   datang   kepadanya  membawa
wchyu tersebut." Berdasarkan pendapat ini, maka yang diterima Ibu-

nya Musa AS adalah wahyu pemberitahuan dan bukan ilhan.  Semua
ulana   sapakat   bchwasanya   ibunya   Musa   AS   bukanlah   seorang
nabi. 1202 Perbuatan Allah SWT mengutus seorang Malaikat kapada ibu

Musa AS,  sebagaimana Allah  SWT mengutus malaikat-Nya kapada
seorang yang berpenyakit kebotakan, berpenyakit kulit,  dan seorang

yang buta dalam sebuah hadits terkenal yang diriwayatkan AI Bulchari
dan Muslim. Hal ini telah kita paparkan pembchasannya pada sural
Baraa`ch(At_Taubah).1203

Selain hadits ini, banyak riwayat-riwayat yang lain berkaitan
dialog Malaikat dengan seorang manusia, dan bukan pesan Kenabian.
Malaikat  pemah  datang  menyalani  `Imran  bin  Hushain,  dan  dia
bukanlch seorang nabi.

Nama ibu Musa AS adalah .4);¢r#7}a dan ada yang mengatakan

dyarfafeflf,   sebagaimana   yang   diriwayatkan   oleh   As-Suhaili.   Ats-
Tsa`1abi berkata, `Nama ibu Musa AS adalch fwctfoaa anaknya Haanid

bin Laawi bin Ya'qub AS

3*3i3i "Sws#z./aft dz.a. " Umar bin Abdul Aziz membacanya,
`¢7!z.rdfez. `z.I.fag. dengan #w# kasrah]2°4 dan a/I/wasA¢/ (alif bersambung).

J7amzczA pada lafazh a7-dfaa `a dihilangkan untuk meringankan bacaan,

1alu 7€zf# dikasrahkan karena bertemunya dua s%ha7€.

`2°[  Pendapat ini disebutkan oleh AI Mawardi.JZw.d,  dan katanya,  "Quthrub yang

miE|#Lyina#%„a;':murA/wa/.fa(12/144).

'2°3 Lib. Tafsir ayat 60 dari surah At-Taubah
'2°4 g!.ra `¢A hi disebutkan Ibnu Athiyah di dalam AJ Mw4arrar ,4/ Jya/.I.z (12/144),

dan Abu  Hayyan  di  dalam j4/ BaAr (7/105),  dan Asy-Syaukani  di  dalam Fc!£fe A/
Qadir (41225).



Mujahid     berkata,     "Wchyu     menyusui     tunm     sebelum
melahirkan."t2°5  Ulana  lainnya  berkata,  "Setelahnya."]2°6  As-Suddi

berkata,    "Setelah   ibu   Musa   AS   melahirkan,   dia   diperintahkan
menyusui  anaknya  setelah  itu  dan  lalu  diperintahkan  sebagaimana

perintah  yang  tersebut  di  dalam  ayat.  Sebab,  ketakutan  itu  muncul
setelal kelahiran."

Ibnu Juraij berkata, "Diperintahkan menyusui anaknya selana
empat  bulan  dan  dilakukan  di  kebun.  Jika  dia  takut  Musa  kecil
menjerit -sebab air susu ibunya tidak mencukupinya-, dia melakukan
apa  yang  disebutkan  di  dalam  AI  Qur`an."  Akan  tetapi,  pendapat

pertama (ketakutan timbul sebelum kelahiran) lebih gamblang. Hanya
saja pendapat yang lain (ketakutan tiinbul setelah kelahiran) dikuatkan

dengan  fiman-Nya,   gj£   ¢j±   \;g    "Da»  op&bz./a  faa7%w  frfeczw¢fz.r

ferfoczda!p#)/cz. "  Dan,  lafazh  I.dza¢  berfungsi  untuk  zanan  yang  akan

datang.

Diriwayatkan bahwa ibu Musa AS membuat peti untuk Musa
AS   Peti itu terbuat dari papyrus dan bagian dalanmya dilapisi beling.
Musa AS ditaruh di dalamnya lalu -peti tersebut- dicemplungkan ke

permukaan  sungai  Nil  Mesir.  Kisah  tentang  ini  telah  diceritakan
Sebelumnya di dalan surah Thachaa. ]2°7

Ibnu Abbas RA berkata, "Ketika jumlah bangsa Israil semakin
bertambah  di  Mesir,  mereka  merusak  kehormatan  mereka  sendiri
dengan   melakukan   banyak   perbuatan   dosa.   Maka,   Allah   SWT
mengutus   bangsa   Qibthi   yang   menjajah   mereka.    Seketika   itu,

penderitaan  dan  kesusahan  akrab  menimpa  bangsa  Israil.  Hingga

]2°5 A tsc|r disebutkan oleh AI Mawardi dalam kitab tafsinya (3/216).
2!as  Ibid.

'2°7 Lib. Tafsir ayat 39 dari surah Thaahaa.



akhimya  Allah  SWT  memuliakan  mereka  dengan  kedatangan  nabi
Musa AS."

Wchab  berkata,  "Sebuch  riwayat  sampai  kapadaku  bchwa
demi mencari  Musa bayi,  Fir'aun membunuh hingga 70 ribu bayi."
Ada yang mengatakan, 90 ribu bayi.

Diriwayatlran bahwa ketika ibu Musa sudah dekat kapada hari
melahirkannya yang ditandal dengan rasa sakit bagi ibu yang hendak
melahirkan, dan adalah seorang perwakilan dari beberapa suku bangsa
Israil menemani masa persalinan ibu Musa AS   Saat itu perwakilan
tersebut   berkata,   "Semoga   rasa   kasihku   kepadamu   memberiku
manfaat hari ini."

Rasa  sakit  pun   semakin  merapat  jarak  waktunya,  hingga
akhimya Musa AS lahir jatuh ke bumi dan dari antara kedua matanya
keluar sinar.  Selumh persendian ibu Musa AS bergetar.  Seketika itu
rasa kasih perwckilan tersebut kapada anak ibu Musa AS muncul dan
semakin  menguat.  Dia  berkata,  "Saya  datang  kemari,  sebenamya,
untuk  membunuh  anakmu  dan  memberitakannya  kapada  Fir'aun.
Tetapi tiba-tiba kecintaan saya kapada bayimu ini sungguh aneh, oleh
karena itu peliharalah anakmu ini dengan baik."

Ketika   perwakilan    tersebut   berlalu   keluar    dari    tempat

persembunyian ibu Musa, intelijen Fir'aun datang.  Ibu Musa dengan
sigap  membungkus  anaknya  dengan  kain  dan  memasukkannya  ke
dalam fcz«#e" (liang tempat membakar roti) yang menyala dengan api,
dia   melakckan   dengan   tanpa   sadar   ketika   rasa   takut   sudah
mengusainya. Para intelijen mencari yang mereka cari, tetapi mereka
tidak mendapatl[annya. Mcka, para intelijen itu keluar dan ibu Musa
AS tidak ingat di mana dia meletakkan anaknya hingga kemudian dia



mendengar suara tangis bayi dari fa!%7!wr. Allah SWT telch menjadikan

kobaran api dingin dan menyenangkan bagi Musa AS.

Fiman Allah SWT, j\=Z fL)'"D¢», /.cz»gr»/aA hamav fafeaiwfz.r. "

Ada   dua   pemalmaan   di   dalan   ayat   ini.   Perfamcz,"08   Janganlah

khawatir,  dia  tidak  akan tenggelam.  Demikian  yang  dikatakan  lbnu
Zaid. Kedzf¢, jangan khawatir hilang. Demikian yang dikatakan yahya

bin Sa,1aln. ~d±:i 46 «Dan janganlah ®ula) bersedih hati. " Deni:kian
E=

pula ada dua pemaknarm]2°9 di sini. Perfcz7"cz, jangan bersedih dengan

pelpisahan  dengannya.  Demikian  yang dikatakan Ibnu  Zaid. Kedctcz,

jangan bersedih terbunuh. Demikian yang dikatckan Ychya bin Salam.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, Panjang peti yang
dibuat  ibu  Musa  adalah  5  jengkal  dan  lebamya  4 jengkal.  Peti  itu

memiliki kunci. Ibu Musa menyemplungkannya ke dalam laut setelal
empat bulan menyusui. Ulana lairmya berkata, "Tiga bulan." Ulana
lainnya berkata, "Delapan bulan." Demikian disebutkan dalam sebuah
riwayat dari AI Kalbi.

Diriwayatkan   pula,   bahwa   setelali   tukang   kayu   selesai
membuat peti pesanan ibu Musa, dia melaporkannya kepada Fir'aun,
dan Fir'aun mengutus orangnya untuk menganibil peti tersebut. Akan
tetapi, Allah SWT menjadikan mata orang tersebut tidak melihat dan
hatinya  tertutup  sehingga  tidak  mengetahui  jalan  yang  dilaluinya.
Maka, utusan tersebut memahami bahwa bayi inilah yang ditakuti oleh
Fir'aun.  Seketika itu dia beriman, dan dia di antara keluarga Fir'aun

yang beriman. Demikian yang disebutkan AI Mawardi.t2t°

`2°8 Lih. Tafsir AI Mawhi (3/216, 217).
Tzro  |bid.
L2ro  |bid.



Ibnu  Abbas  RA  berkata,  "Ketika  peti  yang  berisi  anaknya
menjauh, syetan mendatan9kan rasa sesal di hatinya, dan dia berbisik
di    dalam    hatinya,    'Kalau    saja    aku    sembelih    anakku    dan
membun9kusnya  dengan  kafan  lalu  menguburkannya  adalah  lebih
baik dari menyemplungkannya ke da|am |autl."1211

Allah SWT berfiman, 6±#i 6 ?i?,€j   +9`£ fj5`j  6£
" Karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadanu, dan

menjedikarmya  (salah  seorang)   dari  para  Rasul."  Yalsoi  irapahal

penduduk  Mesir.  AI  Ashma`i  bercerita:   Saya  mendengar  seorang
gadis dari Arab pedalaman bersyair, katanya:

Aha memohon amp`un kepada Allah atas sem:ua dosalou

A]ou cium seseorang yang bukan muhrim

Seperii hijang yang hidrp nyanan dalam ketenangannya

Dan separuh malan berlalu, dan aku belun memanggangnya]2]2

Mcka saya berkata, "Semoga Allah marah kapadamu, sungguh
fasihnya  perkataanmu!"  Wanita  itu  berkata,  "Apakah  kalimat  ini
dikatakanfasih,danAllchSWTberfirman,3±;i51C±L;;i6L~i=:3fB
"Dan, Kami ilhan:ken kepada ibu Musa. 'Susuilch dia', " hing8al alchi:I

ayat. Di dalam satu ayat Allah SWT mengurnpulkan dua perintah dan
larangan, dan dua berita kejadian serta dua berita kegembiraan."12"

FimanAIlahswT,fj;:jji;;{j6|j==P,6jr3?,3\:7'ffi-`6
"Maha,  dipungutlah  ia  oleh  kel:uarga  Fir'aun  yang  ckibatr[ya  ia

mekyadi  musuh  dan  kesedihan  bagi  mereha."   Sctctch  M:"sa  AS
dipungut  menjadi   anak,  justru  dia  akan  menjadi  kesedihan  bad

t2' I .4tsar dari lbnu Abbas RA disebutkan AI Mawardi, Jbz.d.
]2]2 Kedun bait syair ini disebutkan AI Mawardi dalam kitab tafsimya (3/236).
1213 Lib. fo!.d.



mereka,   sebab,   mereka  harus  berhadapan  dengannya  kelak  yang
datang sebagai Utusan Allah.

Huruf /am di dalan lafazh  6|j±=£j, bermakna sebagai /¢m a/
`crc[gz.bcz*   (akibat)  dan  /cm  ffea!z.rwwrofe   ®erubahan  dari   sesuatu  ke

sesuatu  yang  lain).  Sebab,  maksud  mereka  memungut  Musa  kecil
adalah   agar   bisa   menjadi   penyejuk   mata   mereka.   Akan   tetapi,

pengangkatan  Musa  kecil  sebagai  anak  angkat  temyata  berakibat
menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Dalam kaedah berbahasa
disebut  penyebutan  "Keadaan  kini'  (faa¢O  dengan  "Keadaan  yang
akan datang" (mcz `czaD, sebagaimana perkataan seorang penyair:

Untuk kematian sernua ibu merqusui membesarhan

DankitamembangunrumahkitauntukkelakmenghancurkannyaJ2]4

Penyair lain berkata:

Untuk kematian semua ka:mbing menyusui anaknya

Sebagainana, untuk kehancuran dibangun perumahan

Yalmi,       alchir       dari       sebuah       pembangunan       adalah
menghancurkannya  walaupun  awalnya  bergembira  dengan  adanya
bangunan tersebut.

14/   JJfz.gczc}ffo   berarti   mendapatkan   sesuatu   tanpa   disengaja.

Orang Arab berkata untuk sesuatu yang didapatkannya dengan tanpa
kesengaj aan dengan ungkapan: cz/fagz.ffa#few I./fz.qa¢ffaczcz,  saya menemui

tanpa sengaja barang temuan.  dan  /a!gcH.fc{ /#/czaHaa  z./fz.qaczffacz¢,  saya

bertemu dengan Fulan tanpa sengaja. Seorang penyair]2]5 berkata:

`2'4 Syair penguat ini terdapat di dalam Tafsir AI Mawardi (3/236), dan AAham j4/

g¥£i`5¢:'e#iraF=£]ufaaifi£/]N4#a;dhanAfq`Asf|gsae€':g(a4£i.didaian".sa#

pada (entri: /agofAa) den bait selanjutnya:
Saya tidck berte;mu ketika saya sa[mpat ke puncck anak buhit



Aku sanpal ke rumah di sahara tanpa sengaja

Darinya   terbentuk   kata   cz/-/wgffeaJ   yaitu   barang   temuan.

Tentang   hukurmya   telch   dibicarakan    sebelumnya   pada   surah
yuusuf 216, dan itu mencukupi.

AI  A`masy,  Yahya,  AI  Mufadhdhal,  Hamzch,  AI  Kisa`i  dan

sejunlah ulama alili nchwu muta`alchirin membacanya demikian, w
ft#z#a#   dengan   fea`   dfeammafo]2"   dan  zaz.   swfu#.   Ulama   lairmya

membacanya  dengan /clfAafo  pada  keduanya  (foaza#cz"),  dan  dipilih

oleh Abu Ubaid.

Abu Hatim berkata,  "Membacanya dengan tebal." Keduanya
adalah dua jenis bahasa, seperti, cl/  `adczm#-a/  `wd"w, as-sagclmw -a[s-

suqmu, dan ar-rasyadr - ar-rusydr.
'if€9   <;SZ},   €J^,`.Sesunggwhnya,  Fir'ou.n.  Pan  Hamar..".

Hanan  adalah  menterinya  dari  bangsa  Qibthi.     S\=   l£{L3;5
<de±  ..Beserta teutaranya adalch orang-orang yang bersalah. "
Berbuat maksiat, musyrik dan pendosa.

FirmanAllahswT,?Jfi5Y'thjJ;#i3;j<ij|},£`j;i+'G'u'
``Dan, isteri Fir'oun berkata, " (Ia) adalch penyejuk mata hati bagiha

dan    bagimu,    janganlah    karm    membunuhnya."    DirivayiTidkan
bahwasanya Asiyah, istri Fir'aun melihat sebuch peti terapung di laut.
Dia  memerintahkan  orang  suruhannya  untuk  menganbilnya,   dan
kemudian  membukanya.  Temyata  di  dalamnya  seorang  bayi  kecil,
seketika  itu  hatinya  menjadi  kasih  dan  cinta  kepadanya.   Asiych

Kecuali mexpat, bulan dan puncck yang tinggi
Mereka gadrh s eribut-ributnya

1216TLe#?¥:is:a?a#oZ£.rs#"€:Z#A(12/146).
L2L7 gz.ra `aA ini qz+t7 `aA in"fzzwfz.raA sebagainana disebutkan di dalan ragrz.b -4n-

Ivas);r hal.  156.



berkata kepada Fir'aun:  jbj  i  ;Sf  ijs "r7aJ a!da/aft pe#);e/."fr 773¢f¢
foa!fz. bczgz.fa¢ dcz7e bczgz.mc£. " Maksudnya, bayi itu akan menjadi penyejuk

mataku dan matanu. maka lafazh  =js   adalah khabar dari mwbf&d& `

yang tidak disebutkan. Demikian yang dikatakan AI Kisa`i.

An.Nuhas[2]8   berkata,   "Terdapat   pendapat   lain   berkaitan

dengan I. `7-ab lafazh dimaksud yang disebutkan Abu Ishak, tetapi jauh

dari benar. Dia berkata, ' ijs sebagai mwbfada ` dan karena itu berada
dalam kedudukan r¢/a ' dan khabamya kalimat   ?J±:S Y'.' Dikatakan

jauh  dari  benar,  sebab,  maknanya berubah  demikian,  bahwa  Musa
bayi adalah penyejuk mata yang telch dikenal. Boleh pula bermalma:

Jika bavi ini kelak bisa menghibur kita, maka jangan membunuhnya."

Ada  yang  mengatakan  bahwa  maksudnya,  kalimat  berakhir

pada  lafazh  &'i;.  An-Nuhas  berkata,  "Dalilnya  adalah  bahwa  pada
qira`ah Abdullch   bin   Mas`ud   berbunyi,        ¥'Cj+a,i'{;;t€J'b'pr
th'S i,¢££ ijs?J££5L2t9.  Bo|eh membacanya dengan 7casfaab,  dengan
makrL: laa taqtulun qurrata 'ainin lit wa laka. Dan, Alslyahbeckata.,  4

?j±=Lt dan tidak berkata, /cz¢ f¢gfw/fo#,  sebab, Asiyah berbicara dengan

Fir'aun  sebagaimana  berbicara  kepada  para  pembesar  lairmya,  dan
sebagaimana para pembesar itu mengungkapkan kebesaran mereka di
dalan ucapan mereka.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, Asiyah berkata,   Y'
?j±:: , sebab, Allah SWT mendatan8kan bayi tersebut dari negeri lain
dan bukan dari negeri Mesir.

~C:::. 3}  r{;i C`Mudah-mudahan iq bermapf eat kepada kita, "

dan kita memperoleh kebaikan darinya. \`J`C ,:i±if ji "4f&% fa.f¢ ¢7%bz./

\2\8 Lib. |'rab AI Qur`an (31229).
'2" gz.ra `czft lbnu Mas`ud disebutkan oleh Ibnu Athiyah di dalam ,4/ Mw4crrrczr j4/

Wa/I/.ie (12/146), dan AI FalTa` di dalam "a 'a!#z. .4/ gwr `a# (2/302).



I.cz me#/.adz. cz#ak. " Asiyah tidak mempunyai anak. Dia meminta Musa

kepada     Fir'aun      agar      diserahkan     kepadanya      dan     Fir'aun

memberikannya,  Adalah Fir'aun ketika bermimpi,  dan menceritakan
mimpinya  tersebut  kapada  para  cendikiawan  dan  chli  nujumnya  -
sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya-,  mereka  berkata,
"Bahwa  seorang  anak  lelaki  dari  bangsa Israil  akan  lahir dan kelak

akan menjadi penyebab kehancuran kerajaannya. Berdasarkan takwil
tersebut,  Fir'aun  membunuhi  setiap  anak  kecil  dari  bangsa  Israil.
Ketika melihat kapunchan bangsa Israil dengan membunuhi generasi
mudanya, Fir' aun menghentikannya.

Selanjutnya  Fir'aun  membuat  kebijaksanaan  bani.   Setahun
sebagai   tahun   penyembelihan   bayi   dan   setahun   sebagai   tahun
mempermalukan mereka.  Harun AS  lahir  di  taliun  di  nana bangsa
Israll dipemalukan, dan Musa AS lahir di tahun penyembelihan.

Firman  Allah  SWT,  G|fi¥.Y'F6  "Sedcz»g  mereha  fz.add
me»)/odrrz.." Kalimat ini adalah pemulaan perkataan dari Allah SWT,

yakni,   mereka   tidak   menyadari   balwasanya   kebinasaan   mereka
disebabkan bayi yang mereka an8kat anak tersebut.

Ada yang mengatakan bchwa maksudnya, Itu adalch kalimat

yang diucapkan Asiyah, yalmi, bangsa Israil tidak mengetahui   kalau
saya  mendapatkan  bayi  dan  mereka  tidak  merasa  kecuali  percaya
bahwa bayi ini adalah anak saya.

Ulana  ahli  takwil  berbeda  pendapat  tentang  kapan  Asiyah
mengucapkan  perkataannya  yakni:   th'y'   i  ,¢S£  =js  "/raJ  adahaA

penyeifuk mata hati  bagiku dan bagimu. Sckcto"pck ulama, berka:ta,
"Diucapkan  ketika  dia  menemukan  peti   dan  memberitchukannya

kepada  Fir'aun.  Ketika  Asiych  memberitahukan  temuannya,  Fir'aun
capat mengerti bahwa bayi tersebut adalah bayi milik bangsa Israil,



orang   tuanya   berbuat   demikian   untuk   menghindarkan   diri   dari

penyembelihan.  Ketika itu Fir'aun berkata,  "Serahkan padcku untuk
disembelih."   Asiych  berkata   sebagaimana  yang   telch   dijelaskan.
Fir`aun berkata, `Tetapi saya tidak mau." Rasulullch SAW bersabda,
``Ji:ha Fir'aun berkata, 'Ya,' tentw Fir`oun ckan beriman kepada Musa

ASdankelakmenjadipenyejckmatanya."2fl

As-Suddi   berkata,   "Bahkan   Asiych   mengasuhnya   hingga
mampu beljalan.  Fir'aun melihat benih kecerdasan dan kesatriaan di
dalani  diri  Musa  AS  kecil,  maka  dia  menggendongnya.  Musa  AS
menjulurkan tangannya dan menarik jenggot Fir'aun.  Saat itu Fir'aun
berniat menyembelih Musa AS kecil.  Pada saat demikianlah Asiyah
berkata demikian kepada Fir'aun.  Selanjutnya Asiych mengrji Musa
AS  kecil  dengan  memberikannya permata  dan  bara  api.  Musa  AS
kecil   memilih   bara   api   yang   kemudian   membakar   lidahnya,"
selanjutnya  Fir'aun   membuat   peljanjian   sebagaimana  yang   telch
disebutkan di dalan surch Thaahaa. 1221

A|   Farra`[222   berkata,   "Saya   mendengar   Muhammad   bin
Marwan yang biasa disebut As-Suddi meriwayatkannya dari AI Kalbi,
dari  Abu  Shalih,  dari  lbnu  Abbas  RA bahwa  dia berkata:  Adapun
Astnychbedwia,';fy6i,;i±=Sqa)adala_h.p:,nye,jukmatahatibagiha
dfl#  bngz.mw,  dan  kemudian  berkata,  "?j±i;f  Y'     ¢.a#gr#/aft  kemw
me"6%%cjfr#);a!/. " AI Farra` `223 berkata, "Itu salah."

Ibnu AI Anbari berkata, "Adapun mengapa AI Farra` menilai

salah,  sebab, jika demikian maka seharusnya berbunvi  fagfci/ww"¢ftc/

[22°    Disebutkan  Ibnu  Katsir  dengan malmanya  di  dalam tafsir  surah  Thaahaa

(3/itee4i82.th.Tafsirayat27darisurahThaahaa.

1222 Lih. "a 'a%!. j4J 0%r `a# (2/302.
1223  Ibid.



dengan #c47!.  Sebab, asal dari¢ `/ a/ mwsf¢gba/ (kata kelja untuk masa

akan datang)  adalch mafyl« ` (terbaca dom7»czA) kecuali jika dimasuki

huruf nasfaab dan hunifjazm. IVw# di sana sebagai tanda ra/a '-nya."

A|   Farra`t224   berkata,   "Dalil   penguatnya   adalah   gz.ra`aA

Abdullah bin Mas`ud,
mengedepankan lafwh

i#53?|¢±:Si6j+a,i`i;f+'6'u'dengan

Ftrman AIah :

di~y'j'£,fu>.#'£:G=®£%±Ljij2ji3Sa;fB
£3j+4¥~a't'„'©6±jlT6,f€Lfa,\±j;rGt=J:i

4¥GjijS©6L#.Y'fi
EEEEEi

•,JL`<±     `,-c9!,®rf u *

Gj.=y`,`t±±;I;.f£,4,;i*jfi£::j©cLiral'
fu'.'©6i;1;.y`F;£±=ise'33=,fi{fej€fff3,'
©#.tdfa,if5€ifejt33.'rfef\;8ji:`j,:iij£;

``Dan menjadi kosonglah hati deu Musa. Sesungguhnya haw.pin sdya

ia menyatakan rahasia teutang Musa, seandalnya tidak Kami
teguhkan hqtinya, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya

(kapada janji Allah). Dan, berkatalah ibu Musa kapada soudara
Musa yarlg perempuan, 'Ikutilah dia', Maha, kelihatanlah olehnya
Musa duri jauh, sedang mereka tidak mengctahuinycL Dan, Kami
cegah Musa dari menyusu kepeda perempuan-perempuan yang

122^ Ibid.



mau menyusui(nya) sebelum itu. maka, saudara Musa berkata,
'Moukah kanu aku tunjukhan kepedanu ahlul ball yang akan

memdiharo[nya uritukmu dan mereka dapat berlaku balk
kepadanya? ' Maha, Kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya
senang hatinya dan tidck berduka cita dan supaya ia mengctchui
bahwa janji AIlah tw adalah benar, tctapi kebanyakan manusia

tidak mengetahuinya. Dan, sctelah Musa cukup umur dan
sempurna akalnya, Kant berikan kepalanya H{kmah (kenabian)

dan perlgetahuan. Dan, demihianlch Kant memberi balasan kepada
ora»g-or¢»g)J4»g 4erb«¢f b¢z.A " (Qs. AI Qashash [28] : 10-14)

Firman Allah SWT,  6j6 |£j: ji 3S €j;S  ``Do# me»/.adz.
fosong/aft  ft4!fz.  I.bci  Mascz. "  Ibnu  Mas`ud  RA,  Ibnu  Abbas  RA,  AI

Hasan. Mujahid, Ikrinch, Qatadah, Adh-Dhahhak, Abu Imran AI Juni
dan  Abu  Ubaldah  berkata,   6:i  ""e#jadz.  foso#g. "  Maksudnya,
#acz/I.)/cla  hampa  dari  menyebut  semua  benda-benda  dunia  kecuali
hanya menyebut nana Musa.1225

AI  Hasan,  Ibnu  Ishak  dan  Ibnu  Zaid  juga  berkata,  "6j;i
'"en/.adz.fosong,'dariwahyu]226setelahsebelumnyamenerimawahyu

rintukmelemparkanMusaASkecilkelaut."

~bff;f4;&,ifesj`Danjanganlahkanuhawatirdanjanganlch

¢w/a/  bersedz.A  faafz.. '  Janji  yang  diberikan  Allah  SWT  kapadanya
adalah  untuk  mengembalikan Musa kecil  dan  menjadikannya  salah
scorang Nabi.  Syetan bckata kapadanya,  "Wahai  ibu Musa,  kamu
takut      Fir'ann      menbunuh      analrmu      tetapi      justm      kanu

'225   Disebuthn An-NIihas di dalam Ma'a#z. ,4J g"7.`a» (5/160), dan AI Mawardi

dalamkitabtafsinya(3/218).
122,6  Ibid.



menenggelamkannya!"  Kemudian  sampai  kepadanya  berita  bahwa
anaknya   sekarang   berada   di   tangan   Fir'aun,   seketika   hilanglah

ketakutannya mengingat j anj i Allah SWT kepadanya. "

Abu    Ubaidah]227    berkata,    "6;¢    'Me7®/.adz.    foso#g,'   dari

kesuschan    dan    kesedihan    sebab    mengetahui     anaknya    tidak
tenggelam. " Demikian pula yang dikatakan AI Akhfasy.

AI Ala` bin Ziyad berkata, " 6jS 'Me#/.adz. hoso#g, ' bermakna
#czczrtycza yaitu perasaan asin81228. »

AI Kisa`i berkata, "Lupa dan bingung.»1229

Ada  yang  mengatakan,  "Wrac/z.Aa,  sangat  sedih  dan  kacau."

Demikian diriwayatkan Sa` id bin Jubair.

Ibnu   AI   Qasim   meriwayatkan,   dari   Malik,   dia   berkata,
"Hilangnya akal.  Maknanya:  Ketika ibu Musa mendengar Musa AS

berada di tangan Fir'aun, seketika itu akalnya terbang disebabkan takut

yang sangat."

Makna semisal,  Firman Allah  SWT,  #.I;i a?€fy` "Do„  Aafz.
mereha foso77g."1230 Yakni, berongga dan tidak berakal, sebagaimana

telch  dijelaskan  di  dalam  surah  Ibrahiim,  dan  yang  demikian  itu
dikarenakan  hati  adalch  markas  ckal.  Perhatikanlch  Filman  Allah
S:WT, ~+, 'C>be±.  €±S .S 'bf a "Lalu mereka mempunyai hati yang
deng¢73   I.fw  7#ercka  drpaf  memczfeczmz.#);cz."1231   Dalilnya  juga  adalah

Orangyangmembacanya,Fczzz.`c!a.]232

\T_ LflL Mofaz AI Qur`an (2198).
]228  Disebutkan AI Mawardi dalan kitab tafsimya (3/218).
T229  |bid.
1230 Qs. mrahiim [14]: 43.
123` Qs. A| Hajj  [22]: 43.
]232  |ni  ada|ah  qz.rm`crA  Fudhalah,  Ibnu  As-Sumaiqa`,  Abu  AI  Aliyah  dan  lbnu

Muhaishin  sebagaimana  yang  akan  disebutkan  AI  Qurthubi  sebentar  lagi.  telah
disebutkan oleh Ibnu Athiyah di dalam .4/ "wAar7.¢r A/ Wra/.I.z ( 12/147).



An.Nulas]233   berkata,   "Perkataan  yang  paling  sAczfaz.fo   dari

semua perkataan ini adalah yang pertama.  Mereka yang menelurkan

perkataan tersebut adalah orang-orang yang mengerti AI Qur` an. Jika
temyata  kosong  dari  segala  sesuatu  kecuali  dari  hanya  menyebut
Musa, juga bemialma  kosong  dari  wchyu.  Perkataan  Abu  Ubaidah
bchwa maksud kosong dari kesedihan, adalch sebuah kesalahan yang

besar. Sebab, setelahnya:  \<j;r {S; \<rS bi ~Y'j'}` .,d>., -j;±' £:1= cj£
"Sesungguhnya  hampir  saja  ia  menyatakan  rahasia  tentang  Musa,

seandainya tidak Kami teguhkan hatinya. "

Sa`id  bin  Jubair  meriwayatkan  dari   Ibnu  Abbas  RA,  dia
berkata, "Hampir saja ibu Musa berkata, 'Wahai analdni!'."

Fudhalah  bin  Ubaid  al  Anshari  RA,  Muhammad  bin  As-
Samaiqa`, Abu AI Aliyah dan Ibnu Muhaishin membacanya, Jazz. `cza
dengan/tz ` dam  `az.» dari lafazh a//zzz `ef (takut, terkejut). Yakni, takut

anaknya akan dibunuh."

Ibnu Abbas RA membacanya, garz. `cza]234 dengan ga/ ra ` dan
`a!z.». Maknanya kembali kapada gz.rtz `afr mayoritas ulana, /¢cz77.gAaa.

0leh sebab itu dikatakan kapada kepala yang tidak berambut: agrtz `,
karena kapala itu kosong dari rambut.

Quthrub  meriwayalkan  bahwa  sebagian  sahabat  Rasulullah
SAW membacanya, Fz.rgAaa a[osong, sia-sia) dengan/a ` dan ra ` dan

gAaz.»   tanpa`235   a/z/   itu   saperti  jika   Anda  berkata,   "Aad7iaa!   wa
baofAz./aa"  ®ercuma dan  sia-sia).  Dikatakan:  dz.mac 'efAzfm  baz-7zaAe/in

/rgfo yakni Aa[dr  (darah mereka tertumpch sia-sia). Yalmi maknanya:

1233 Lib. Ma'a„|. AJ gwr`an (5/161).
`234 g!.ra `aA Ibnu Abbas RA. disebutkan Ibnu Athiych di dalam A/ "#faarrar i4/

W{+y;#8z.:£]`£Z)`.ys,g4aa»disebutkanmnuAthiyalLfo].d.



Hatinya  tidak  terpakai  dan berlalu,  dan  kini  tanpa  hati  disebabkan
musibah yang datang kepadanya.

Tentang   Fiman   Allah   SWT,   a;;8    mengandung   dua
makna.L236 Pcrfama,  ibunya membuang Musa kecil pada malam hari

dan    esok    siangnya    hatinya    menjadi    hampa.    Kedztcz,    ibunya

membuangnya  pada  siang  hari.  Dan,  makna  a;;g   adalah  sAaara

(menj adi), sebagaimana yang dikatakan seorang penyair:

Pemerintahan berlalu di bowch pendmpin Ar-Rasyid

Kihi kota Madinah menjadi (ashbahat) mi|ik A| Wa|id]237

£€1=    Ct±   ``Sesw#g:grJfo#);a    4axpz.r    sa/.a. "    Maksudnya,

a7!7!a!focza   haa!drJ,   artinya,   ibu   Musa  AS   hampir   sa].a.   Ketika   faa`

:::=ii::I?a:anpi"a":::sac"hha"-;ian=en#,di":!e:,:?aa:"„syf::"¥
fe#f¢7zg  A41z4scz, "   maksudnya  meneran9lran   urusannya.   Dari   lafazh

badaa - );¢Z7d"#, bemalma zfoa!4a7ia, muncul dan tampak. Ibnu Abbas

RA berkata, "Yakni, qampir saja ibunya Musa AS) berteriak ketika
bertemu anaknya Musa seraya berkata, 'Wahai anakku! '."1238

As-Suddi  berkata,  "Hampir  saja  ibu  Musa berucap  saat  dia
membawa analcnya untuk disusui  dan diasuh,  yalmi berkata,  'dia itu
anakku'."1239  Ada  yang  mengatakan  bahwa  mcksudnya,  ketika  ibu

Musa telah  menua,  dia mendengar orang-orang berkata,  "Musa bin
Fir'aun,"  seketika  itu  dadanya  serasa  sempit  dan  hampir  saja  dia
berkata, "Dia itu anakku."

]236KeduapendapatinidisebutiranAIMawardidalamkitabtafsimya(3/218).
'237 Bait syair terdapat di dalam Tafsir AI Mawardi  (3/218),  dan Faffo ,4/ gadz.r

(4/1232862.tsardar]mnuAbbasRAdisebutkanAn-NuliasdrdalanM&'an"gwr`a#

(5/,!36922,,rg£¥:rs:ddrdiddiadils=buhi££is#ay#3±2i8I)inhifabfafsmya(3/218).



Ada  yang  mengatakan  bahwa,   huruf  fecl`  pada   lafazh   £4i
>

kembali kepada wahyu, susunannya demikian: I.# haczdaf /¢fwbdz.I. bz. a/

wakyi        al-ladzi    ouhainaa    ilaihaa    an-nanddaha\24°     `alathaa

(Sesungguhnya  hampir  saja  ia  menyatckan  rahasia  tentang  Musa
dengan  wahyu  yang  kami  wahyukan  kapadanya  bahwa  kami  akan
mengembalikan anaknya kapadanya).

Pendapat  yang  benar  adalch  pendapat  yang  pertana.  Ibnu
Mas`ud   RA   berkata,   "Hampir   saja   berkata,   'Saya   ibunya'."   AI
Farra`]24]  berkata,  "Hanpir  saja menyebutkan  namanya  disebabkan
dadanya yang sesak."

\4S  S' \6E3  S^  ~qj   ..Seandairrya tidak Kami tegthkan
Ac}fz.#);a." Qatadch berkata, "Dengan keimanan. "1 242 As-Suddi berkata,
"Dengan menjaga lidahnya."1243  Ada yang mengatakan,  maksudnya,

dengan memberi kesabaran. Keteguhan hati (ar-rabfAw  `a!/cza! cz/ gaJbz.)

adalah  imam  unfuk  bersabar:   €g€j:jT  i,t,   C|#},   "S"pa);a  z.¢
termasuk    orang-orang    yang    percaya    (kepada    janji    Allah)."
Maksudnya,  termasuk orang-orang yang percaya dengan janji Allah
SWT,  manakala  AIlah  SWT  berfirman,  +;j'£   r„€j~j      6£ "Kare»a
sesungguhnya Kami akan mengembalika:rmya kepadarrm. "

Adapun  mengapa  berkata,   .,Ajj,  -j:±'  dan  tidak  berkata,
"/afc{bdz.I.fez.",   sebab,   huruf-huruf  si fat   sering   ditambahkan   dalam

pembicaraan.   Misalnya   Anda   berkata,   a4feadzfw   cz/   A¢b/cz   (saya
menganbil tali) atau aAfaadzfw bz./fe¢b/ (saya mengambil ndengan- tali,

12cO  lbid.
1241 Lib. Ma'aH|. .4J g#r `a# (2/303).
'242 4tsar darn Qatadah disebutlcan An-Nuhas di dalam Ma'a#}. i4J gwr`a# (5/162),

AI Mawardi dalam kitab tafsimya (3/218), Ibnu Athiyah di dalam 4J Mw4arrar A/
rmt{.4¥£]£!:4ft¥::s¥:¥=siJudtaltkanan##£Awr£7:Ld°a7i)inhifabtafsimya(3/218),dan

Ibnu Hayyan di dalam AJ Ba*r (7/107).



bz.     adalah  tambahan).  Ada  yang  mengatakan  bahwa  maksudnya,

/¢fcibdz.);a a/ Paw/cl bz.Az. (menampakkan perkataan dengan keberadaan

Musa).

Fiman Allah SWT,  3±S £±;;+£ry~ a'fj   "Dan, berhaf¢/aA z.b"
Musa   kepada   soudara   Musa   yang   perempuan,   'IIou:tilah   dia'."

Maksudnya,  ibunya Musa AS berkata kepada saudara wanita Musa:
Ikuti     jejaknya ~  sehingga     kamu     memberitahu     saya     tentang

keberadaannya. Nania saudara wanita Musa itu adalch Maryam binti
Imran. Namanya sesuai dengan nana Maryam ibu Isa AS. Demikian
disebutkan As-Suhaili dan Ats-Tsa` labi.

AI  Mawardi  meriwayatkan  dari  Adh-Dhahhak,   `Namanya
Kultsum.    Riwayat    tersebut    datang    dari    sebuah    hadits    yang
diriwayatkan Az-Zubair bin Bakkar baliwa Rasulullah SAW berkata
k;eipalha Kh:zrdi;]al, "Saya  beritahukan  bahwa  Allah  SWT  kelak  ahan

menihahhanha denganmu di surga, juga dengan Maryam binli `Imran,
loultsum  saudara wanita Musa  dan  `Asiyah istri  Fir'aun. " Kh:ndi:]ch

berkata,    "Apakah    Allah    yang    mengabarkan    ini    kepadanu?"
Rasulullch  SAW bersabda,  "ya".  Khadijin berkata,  "Dengan rukun,
dan anak-anak. "

S±  :i  Lg!> i;{;:i "Maka, ke!i_}atanlch  olchnya Musa  dart
Jl,

/.cz#h "  Maksudnya,  bzt `dw#,  kejauhan]244.  Demikian  yang  dikatakan
Mujahid. Darinya terbentuk kata cz/ cz/.7zczbz., orang asing.

Seorang penyair]245 berkata, "

Jangan haram:ken aku mencapai j ouh 0 anaabch)

[244 ,4tsar dari Mujahid disebutlran An-Nuhas di dalam Ma'a#z.14/ gwr`a# (5/162),

dan AI Mawardi dalam kitab tafsimya (3/219).
'245 ¥aitu A|qamah bin Abdah. Lib. D!.w¢#-nya  107, dan .4/ Kam!7 437, A/-£isa#

(entri:/.cz7caba),   den  A4a'a"z.  j4J  g#r`cz#,   karya  An-Nuhas   (5/162),   dan  Tafsir  AI
Mowarfu (312\9), dan Hath AI Qadir (41227).



Sungguh aku seorang yang berada di tengah kubah terasing

Aslinya  `cl# "clhaa7".7i /.aHb!.# (tempat yang jauh).  Ibnu Abbas

RAberkata,"jfj£"Darl./.a%fr,"yakni,`a#/.aanI.6!.n]246artinyadari
sisi   jauh.   An-Nu`man   bin   Salim   membacanya   demikian,   ``'a«

/.c|a#]bz.#, "t247  dari  sebuah sudut ¢clafez.);aft)." Ada yang mengatakan,
"`a#S);czc/gz.#"denganrasarindu.1248

Abu Amr bin AI Ala`  meriwayatkan bahwa itu ucapan yang
ditujukan  kepada  seseorang  yang  terkena  kusta,   "/.a7.»abaf  I./az.fad

(menj auh darimu) yalmi dyfaggaf" memecah.

Ada   yang   mengatakan,   "`a!»  /'w7Iwbz.7z"   yalmi   menjauhnya

saudari Musa dari peti yang di dalamnya Musa, sehingga mereka tidak
mengetahui siapa ibunya.

Qatadah  berkata,  "Dia  memandangi  dari  sebuah  sudut  yang
j auh seakan dia tidak bermaksud demikian."

Qatadah  membacanya,   `a# /.a#bl.#  dengan /.I.in /¢!foaA]25°  dan
nun sukun. <±±± S  P6 `.Sedang mereka tidak mengetahuinya. "
Bahwasanya   wanita   tersebut   adalah   kakalmya,   sebab,   kakaknya
beljalan pada tepi laut sehingga dia melihat mereka telalh mengangkat

peti Musa AS dari laut.

Fiman Allah SWT, j3 o3 8jll ,4# t:jij "Dam, Kaml.
cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mow
me#)uswz./#)Ja/  sebe/tom  I.fal. " Maksudnya, Kcz"z.  membuat Musa AS

t246 .4tsar dari Ibnu Abbas disebutkan AI Mawardi dalam kitab tafsinya (3/219).
]247 gz+a `aA An-Nu`man disebutkan Ibnu Athiyah di dalam .4/ W«Aarrarr ,4/ Wra/.ZZ

(]%4]84p8!LdapatinidisebutkanAn.NulasdidalanMa'a»J."0%r`a»(5/163),danAI

Mawardi dalam kitab tafsinya (3/219).
1249  Ibid.
t25°  gz.ra `ch  Qatadah disebutkan Ibnu Athiyah di  dalan A/ M"Aarmr .4/  Zya/.fa

(,2/148).



tidak  bisa  menyusu  sebelum  ibunya  dan  kakaknya  datang.   Dan,

±jlladalahbentukpluraldarim%ndfoz'`z..
Ada   yang   membacanya:   marfl!czd%z.I. `   (cpl+A)adalah   bentuk

plural     dari     mz.rd%acz`.     Timbangan     mz/`czcz/     bermakna     untuk

pembanyakan.  Tidak  ada Acz`  (yalmi  fcz `  mare"ztfAaA)  di  sini  sebagai

pembeda  antara  male  dan  female.  Sebab  fa`  mardctwffaczfe  tidak  bisa
masuk  ke  dalarn  kata kelja.  Siapa  yang  membacanya,  "Mz.rd7!aa `czfa

dengan   Acz`   berlaku   sebagai   hiperbola,    sebagaimana   dikatckan:

mz.fforaabaA artinya yang riang hati.

Ibnu Abbas RA berkata,  "Tidak ada ibu susuan yang datang

yang   diterimanya."   Makna   haram   di   dalam   ayat   ini   bermakna
pencegahan   dan   bukan   haram   secara   syariat.1251   Ind'   AI   Qais
bersyair:

Dia berkelana untuk membantingku, maka saya bilang hentikan

Saya adalch lelaki yang haran bagimu membantingnya] 252

Yakrii terlarang.

;=n±af=£lih.#,y{an.:£::fs:„::;ad£:b::ka6t;;;g
Ketika saudarinya melihat

'Moukah   kanu   a:ha   tunjukkan   kepadamu   ahlul   bait   yang   akan

meme/I.Aar¢#)/cz  ct7!fwfrow'. "  Mereka  berkata  saat  saudari  Musa  AS

bedsata,6±jf>'fi.;±±'Danmerekadapatberlakubaikkepadanya`,
'Siapa     yang     memberitahumu?     Sehingga     kamu     mengetahui

keluarganya?'  Saudari  Musa  AS  berkata,  'Saya  tidak  mengetahui,
tetapi, mereka belprofesi demikian untuk mencari hartal." 1 253

'25` ,4/Ear dari Ibnu Abbas disebutkan AI Mawardi dalam kitab tafsimya (3/219).
`252Baitsyairterdapatdidalam.4/Mawardz.da/amkz./abtafsinya(3/219).
1253  Disebutkan AI Mawardi dalam kitab tafsimya (3/219).



As-Suddi  dan  Ibnu  Juralj  berkata:  Ketika  saudari  Musa AS
berkata,  <±tf6 ,'al' ;+5, mereka berkata, "Kamu sudah mengetahui
keluarga yang bisa menjaga bayi ini, kini tunjukkan kepada kami di
mana  keluarganya."  Saudari  Musa  AS  berkata,  "Saya  mau,  tetapi,
mereka orang yang mencari uang." Kemudian dia membawa mereka
kepada ibu Musa AS.  Secara sendirian dia masuk menemui ibu Musa

dan  menceritakan  keinginan  mereka,  1alu  membawanya  ke  istana
Fir'aun.   Saat   itu  bayi   berada   dalan   gendongan   Fir'aun.   Fir'aun
menimangnya karena sayang, dan Musa kecil menangis meminta susu.
Fir'aun menyeralikan bayi itu kapada ibu Musa. Ketika bayi kecil itu
mencium aroma ibunya, dia segera menerima puting ibunya. "

Ibnu Zaid berkata, "Ketika saudari Musa AS berkata demikian,
mereka mendesaknya agar menunjukkan di nana rumalmya.  Saudari
Musa AS berkata, 'Mereka orang yang mencari harta'."

Afay.::8F:?i:::::an.Par.¥afF^:::g?i:y?`¥efkasaudariMusa

5i;rif~j;st.ij£-"ifaha,sondaraM«saAS berkata, Fa
ber:kata, .Mouhah kanu aku tunjulckan kapadanu ahlul bali yang ahan
memeJz.Acz7i¢#};a  ct#fufrow'. "  Dan,  mereka  sangat  bersemangat  dapat

menexpukan  orang yang  susunya dapat diterima bayi,  maka mereka
berkata,  "Siapa  dia."  Saudari  Musa  AS  berkata,  "Ibuku."  Mereka
berkata, "Apakah dia mempunyai susuan?" Saudari Musa AS berkata,
"Ya," yakni Harm, Harun lahir di tahun yang tidak ada pembunuhan

bayi. Mereka berkata, "Demi Tuhan, dia benar."

<>!±q±'fi.;I;``Danmerekadapatberlakubatkkepadrnya,"
yakni memiliki rasa sayang dan baik. Diriwayatkan bahwa, dikatckan
kapada ibu Musa AS saat dia sedang menyusui, `Bagaimana mun8kin
dia menerima susumu dan menolak susu yang lain?."



Ibu Musa AS menjawab, "Saya wanita yang memiliki aroma
baik dan susu saya berkualitas. Setiap bayi tidak pemah menolck susu

saya.»1254

Abu Imran AI Juni berkata, "Fir'aun memberi ibu Musa setiap
harinya   satu   dinar."]255   Az-Zanakhsyari   berkatat256,   "|ika  Anda

berkata,  'Bagaimana  halal  baginya  mengambil  upch  dari  menyusui
anaknya  sendiri`?'."  Saya  menjawab,  "Itu  bukan  harta  upah,  akan
tetapi, harta hasil peperangan yang boleh hukumnya. "

Firman AIlah SWT,  £,4;.;i   dLi£;:i "Mczha, Kamz. femba!/I.ha»
"asa  fepczda  I.bw7I)/a. "  Allah  SWT  membunt  hati  musuh  menjadi
kasih, dan menapati janji yang telah diucapkan.  \<±; j= '|r "Szfpa)/a
se»a»g  Aafz.»);a, "  dengan  bertemu  kembali  kapada  anaknya.       Y'Lj'

<J:£L;i  "Dcl7® fz.dczfr berdc{ha clta, " dengan bexpisah dengan anaknya.

3: S) 'i£;6 d^  ':i:fs "Dan supaya ia mengetahi bahwa janji
A//aft ztw ado/a% be#ar. " Maksudnya, agar ibu Musa AS mengetahui

janji itu clan teriadi. Ibu Musa AS mengerti suatu saat nanti anaknya
kembali kapadanya.  6|;1;.  Y` ;i;;±=i  :g`j  "fe/¢pz. keba7cysha»
"a7!wsz.cz   Jz.dclk   me#gefa%wz.#)/a. "   Maksudnya,   umumnya   keluarga

Fir'aun  tidak  memahaninya,  yaitu,  mereka  berada  dalam  kelalaian
tentang adanya takdir dan rahasia keputusan (gadfaa ).

Ada yang mengatckan bahwa maksudnya, yakni, kebanyakan
orang  tidak  mengetahui  bahwasanya  I.anji  Allali   SWT   itu  benar
adanya.

FirmanAliahswT,1=bjl=S1'rfef\;gji;`j,:ifi£;aJ'"Da#,
setelah  Musa  alhaip  unur  dan  sempurna  akalnya,  Kant  berikan

]254  Disebutkan oleh AI Mawardi dalam kitab tafsirnya (3/219, 220).
\2;5S  Ibid.

1256Lih.z|/Kasytya/(3/159).



kepadanya Hikmah (kenabian) dan pengetchuan. " Teatang rndm:al al
`4s)7zJdd telah dibchas sebelumnya pada surah A| An`aam.1257

Rabi`ah  dan  Malik  berkata,   "Pendapat  yang  menyebutkan
bermimpi dewasa, lebih kuat," berdasarkan firman-Nya,   (j|; `S! 15=

a€li "Sczmpaz. mereha cohap wmztr zf»fzt* hawz.#."1258 Pernikahan bisa
dilakukan  apabila  fungsi  seksualnya  sudch  dewasa.  Usia  maksimal
seseorang bani pertama kali masuk usia dewasa dengan bermimpi tadi
adalah 34 tahun. Ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri.

a;Ji;`j   "Sempetrma   aha/nya."   Ibnu   Abbas   RA   berkata,
"Mencapai usia 40 tchun." j4/ Hwb# adalah hikmch sebelum Kenabian

Muhammad   SAW.    Ada   yang   mengatakan   bahwa   maksudnya,
Pemahaman  dalam  agama,  dan  telah  dibahas  di  dalam  surah  AI
Baqarah'259 dan surah lairmya. ,4/  `J7m  adalah a/ FaAm, kapahaman,

menurut As-Suddi.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, kenabian. Mujahid
berkata, `Temchanan." Muhanmad bin Ishak berkata, "Pengetahuan
seputar ilmu agananya dan ilmu-ilmu kakek moyangnya.  Musa AS
mempunyai 9 murid dari bangsa Israil. Mereka juga menjadikan Musa
AS  sebagai  pemimpin  dan  tempat  mereka  berkumpul.  Itu  teljadi
sebelum beliau dianglrat sebagai Nabi.

{}±±:ff   L5;j$  3u;i:&6   "Dan,  demikianlch  Kani  memberi
balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. " Sera;gainaITa. harmi
mernberi   pahala   nikmat   kepada   ibu   Musa   AS   manakala   dia
memasrahkan    semua    urusannya   kepada    Allah    SWT,    dengan
membhang anaknya ke laut, dan dia sepenuhnya percaya kepada janji

1257 Lin. Tafsir ayat 152 dari surch AI An`aam

:2=:S=.¥a-fi¥iris:;;t[4]296darisulAIBaqarah.



Allah  SWT.  Kemudian  Kami  kembalikan  anaknya  kepada  ibunya
sebagai hadiah, sedangkan ibunya dalan keadaan anan.  Selanjutnya,
Kami  memberikan  kapada  Musa  AS  akal,  hi]rmah  dan  kenabian.
Demikianlah Kami memberi ganjaran baik kapada setiap orang yang
berbuat baik.

Firman AIlah :

\ife*£E;#;fi€jG±i63,rijffrG'£.31.t6i:i
£23i;i,tf,ritGc,rfec,,cjF€{'£££;`6£f¥3;i.,\5£j-,fecr,
jir€j23j:,,j! t#Ji,\'rij6T#t±£L£,'.r§
#'t3,'i=£;'al';==Sjj±`6c±<::1±j|;jj6©
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C`Dan, Musa masuk ke kota (Memphis) ketiha penduduknya sedang

lengah, maka didapatinya di dalam kota itu dua orang lahi-lahi

yang berkelahi. yang seorang dart golongannya (Bani Israel) dan
seorang aagi) dart musuhnya (kaum Fir'auri). Maka orang yang

dart golongannya meminta pertolongan kepadanya, untuk
mengalahkan orang yang dart musuhnya, lalu Musa meninjurtya



dan mattlah musuhnya itu. Musa berkata, ` Ini adalah perbuatan
syctan. Sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang menyesatkan

lagi nyata (permusuhannya)'. Musa berdoa, ' Ya Tuhanku,
sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri karena itu

ampunilah aku` . Maka Allah mengampuninya, sesungguhnya Allah
Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Musa

berkata, ` Ya Tuhanku, demi nikmat yarlg telah Engkau
anugerahkan kepadaKu, aku sekali-kali tiada akan menjadi

penolong bagi orang- orang yang berdosa.` Karena itu, jadilah
Musa di kota itu merasa takut merlunggu-nunggu dengan khowatir

(ckibat perbuatannya), maka tiba-tiba orang yang meminta
pertolongan kemarin berteriak meminta pertolongan kepadanya.

Musa berkata kapadanya, ' Sesungguhnya kanu benar-benar oraTig
sesat yang nyata (kesesatannya).` Maka tatkala Musa hendak

memegang dengan keras orang yang menjadi musuh keduanya,
musuhnya berkata, 'Hal Musa, apakah kanu bermaksud hendak

membunuhku, sebagalmana kamu kemarin telah membunuh
seorang manusia? kamu tidak bermaksud melainkan hendak

menjadi orar.g yang berbuat sewenang-wenang di negeri (ini), dan
tiadalah kamu hendak menjedi salah seorang dari orangcorang

)7¢ng mc»gndnd¢» pcrdri»az.a7I'." (Qs. AI Qashash [28] : 15-19)

Firman Allah SWT, \{±±i J3 ,alj: g± 6; '£.±:ji 61:i  "Da!#,
Musa masuk ke kota (Men!i:phis) ketiha pendrdrkn:ya sedang lengch. "

Ada   yang   mengatakan   bahwa   maksudnya,    setelah   Musa   AS
mehgetahui yang hak di dalam aganianya, dia mencela agama Fir'aun.
Akhimya  berita  tentang  perkataan  Musa  AS  ini  tersebar  di  negeri
Mesir. Orang-orang membuat Musa AS menjadi takut. Jika dia masuk
ke kota Mesir, dia memasukinya dengan rasa takut dan bersembunyi.



As-Suddi berkata, "Pada saat kisah ini berlangsung Musa AS

masih secara resmi berhubungan dengan keluarga Fir'aun.  Musa AS

juga mengendarai kendaraan Fir'aun. Hingga kemudian disebut Musa
bin  Fir'aun.   Pada  suatu  hari  Fir'aun  mengadakan  peljalanan  dan
sampai  di  sebuah kota di  antara kota-kota yang  ada di  bumi Mesir
bemama kota Manaf.

Muqatil   berkata,   "Beljarak   dua   farsalch   (16   kin)."   Musa
mengetahui   kapergian   Fir'aun,   maka   dia   mengendarai   kudanya
menyusul dan sampai ke kota yang dimcksud pada waktu tidur, yakni
waktu   orang   dalam   keadaan   tidak   beljaga.1260   Demikian   yang

dikatakan  lbnu  Abbas  RA.  Ibnu  Abbas  RA juga  berkata,  ``Waktu
tersebut antara waktu Isya` dan sapertiga malam yang pertana."1261

Ibnu Ishck berkata, "Bahkan kota yang dimaksud adalah Mesir
itu  sendiri.  Saat  itu  Musa  AS  sudch  menampakkan perlawanannya
terhadap Fir'aun. Dia mencela penyembahan Fir'aun dan patung yang
dilakukan masyarakathya. Pada suatu hari Musa AS memasuld kota di
nana Fir'aun berada pada walchi penduduknya sedang tidur. L262 Sa`id

bin Jubair dan Qatadah berkata, "Walchi siang hari saat orang-orang
Sedang istirahat siang.» 1263

Ibnu Zaid berkata,  "Saat itu Fir'aun sudah berselisih dengan
Musa  AS  dan  mengusimya  dari  kota  kediamannya,  dan  Musa  AS
men8hilang  dalan  beberapa  tahun.  Saat  itu  Musa  AS  datang  dan

t26° ,4tsair dari lbnu Abbas RA. disebutkan Ibnu Athiyah di dalam ,4/ MzfAar7iar A/

in+i.6¥ (jz/aLr5 Lckri  |bnu  Abbas  RA.  disebutlran AI  Mawardr  dalam kltab  tafsinya

(3/,2622LErs¥um#AmTL*th]d]aian£/#L"±az?r„A„/A¥%.¢far(A;/#a;Z(12/151)darimnu

Ishak.
'263.4tsardariSa`iddisebutkanAn-NulasdidalainMa!'c[#I..4/gwr`a#(5/165),dan

AI Mawardi dalam kitab tafsinya (3/221 ).



orang-orang   sedang   disibukkan   dengan   urusan   mereka   masing-
masing.  Mereka tidak  teringat  dengan  Musa  AS,  dan  hari  tersebut
adalah hari Raya.»1264

Adh-Dhahhck   berkata,    "Musa   AS   mencari   waktu    saat

penduduknya  sedang tidak beljaga,  dan pada  saat  demikian  itu  dia
memasuki kota. Di antara kisah masulmya Musa AS ke kota Fir'aun
itu,    dia   membunuh   seseorang   sebelum   tunm   perintch   untuk
meinbunuhnya.   Musa  AS   memohon  anpunan  kapada  Tuhannya
karena perbuatannya dan Allah SWT menganpuninya."

Dikatakan di dalam percakapan, "DaAticl/f# a/ madz.I.#¢fa fez.I.7ia

gfaa/cIJa  awwAaa"  (saya  memasuki  kota  saat  penduduknya  sedang
lalai),   dan   tidak   dikatckan   "`a/aa   fez.z.»z.   gAa/cz/I.   aA/I.Aa¢"   (dalan

keadaan  penduduknya  lalai).  Dimasukkan  lafach  `` `a/aa"  di  dalan
kalimat  ini,  sebab,  a/ g„¢/7afo  acelalaian)  adalah maksud.  Jadi  sama
seakan  Anda  berkata,  "/I.'fw   `a/¢a  gfoo/af!.#  (saya  datang  dalan
keadaan   lalai)."   Jika  mau   Anda  bisa  berkata,   "Jz.'f#    `a/cza   fez.I.#z.

gfea/afz.» (saya datang pada saat dalan keadaan lalai)."

Demikian pula halnya dengan ayat:  \i:i e*;£S; ¢#!; \{±} J=j
•g;i, c±,  "Maka didapatinya di dalan kota tw dun orang laki-laki

yang   berkelahi.   yang   seorang   dari   golongannya   q3ani   Israel)."
Maknanya jika  seseorang  memandang  kapada  keduanya,  dia  akan
berkata, "Ini dari golonganku," yakni dari bangsa Israll. .j3±:  ji, `fij
"Da»  seora»g  qagz)  drrz.  mzrsetA»)/a!, "  yakni,  dari  kaum  Fir'aun.".

-±;i c±, csf a ':±±=SE `.Maka orang yang dari golongannya meninta

j}erfo/onga#  fapada#);a!, "  yakni,  meminta  bantuarmya  ¢7Iacits  dan
»asAr). Demikian juga yang dinyatakan di dalam ayat setelahnya:  \S$6

'26' .4tsar dari Ibnu Zaid disebutkan Ibmi Athiyah di dalam .4/ WuAa„ar .4/ Pya/.ir

(,2/,51).



•'£;i:i  u±Fi'\;  ,'.;;i±:1)  LS'fi^ "Maha tiba-tiba orang yang meminta
pertolongan  kemarin  berteriak  meminta  pertolongan  kepadanya. "
Maksudnya,  meminta  bantuannya  terhadap  serangan  orang  Qibthi
lainnya.  Adapun  Musa  AS  membantunya,  sebab,  membantu  orang

yang dizhalimi adalch ajaran semua agama yang ada yang dianut oleh
semua masyarakat, bahkan diwajibkan di dalam semua syariat.

Qatadall berkata,  "Orang  Qibthi  tersebut bermaksud  berbuat
sewenang-wenang   terhadap   scorang   dari   bangsa   Israil   dengan
memaksanya mengangkat kayu bakar ke dapur istana Fir'aun.  Orang
dari bangsa Israil itu menolak, dan meminta bantuan Musa AS ``]265

Sa`id bin Jubalr berkata,  "Orang Qibthi  itu adalch pengadon
roti untuk Fir'aun.» 1266

Cf|;     ,:jr§  "/a/w   "asa   me7Iz.#/."»)/a.''   Qatadah   berkata,
"Memukulnya dengan tongkat. "'267 Mujahid berkata, `Dengan telapak

tangannya,"]268   yalmi  menyungkurkannya.  j4/   Wra[Az#   (mendorong,

memukul dengan telapak tangan),  a/-£afaef (memukul dengan kepala
tangan),  a/-£¢fezef  (meninju  pada  tulang  rahang  dan  leher,  dan  &/-
£czAdzf  (mendorong,  memukul  pada pan8kal  bchu)  semua  semakna,

yaitu, memukul dengan telapck tangan terkapal."

Ibnu  Mas`ud  membacanya  demikian,  "Fa/ahazaA#. '']269  Ada

yang mengatakan bahwa maksudnya,  a/-/a[fazf  bermal]ra merenggut
jenggot. 4/ Wrakezt memukul di ulu hati.

]265  Disebutlcan Al Mawardi dalam kitab tafsinya (3/221 ).
\z66 Ibid.
]267  ,4tsar  disebuthn  An-Nulias  di  dalam  Ma'a#z.  .4/  g"r`a»  (5/166),  dan  AI

Mawardi dalam kitab tafsinya (3/221).
2fiS  Ibid.

`269  g|+a `aA  ini  disandarkan kapada Ibnu Mas`ud.  Juga,  disandarkan kapadanya

gz.ro `aA `ya[nahazaw'. Keduanya adalah jenis gi.ra `aA yang nyeleneh (J}Jaadz).



Ats-Tsa`labi meriwayatkan bahwa di dalam Mushaf Abdullah
bin Mas`ud tertulis,/&#ahazJw dengan #cc# dan maknanya sama.

AI  Jauhari  berkata,  dari  Abu  Ubaidah,  "A/-£afa#  memukul
dengan  kepalan  tangan  ke  dada."1270  Abu  Zaid  berkata,  "4/-£afaw

memukul ke semua tubuh. j4/-£aAz" memukul dengan tangan terkapal
ke dada sama dengan lafazh j4/-£aAzci. " Demikian pula diriwayatkan

dari Abu Ubaldah.1271

Abu Zaid berkata, "4/ £aAzef berarti memukul dengan kepalan
tangan mengarah pada tulang  yang menonjol  di  bawah  telinga dan
leher. Dan, ar-ra/.zf/zf 7»z./Aaz«n (lelaki yang memukul dengan kapalan

tangan mengarah pada tulang  yang menonjol  di  bawah telinga dan
leher)."

AI    Ashma`i    berkata,    "IvakhazaAw    yalmi    d%artzhaAci    wa

dcz/&`aAcf    (memukul    dan    mendorongnya)."    AI    Kisa`i    berkata,
"IvafazaAw semisal dengan #afaczza[Aat dan rmAazaA«,  yakni memukul

dan  mendorong.  dan  /afradaflw  /aAdaa  yaitu  mendorongnya  karena
kehinaannya,  dan  rna/A"wd untck  orang  yang  terdorong.  Demikian

pula  lafazh  /aAfaadrAw,  semakna."  Tharfah  berkata  saat  menghina
seseorang:

Susch dise:ru, cepat berhata kotor

Terdorong dengan tangan orang banyak, terhina (mulchhad)I 272

Dengan  fus)/dz.d  untuk  menunjukkan  perbuatan  berkali-kali
bermakna mzfdajortz ` , yang terdorong berkali-kali.

l.I.J.o.Ash.shihhah(3189s).
1271Lih."a/.aeAJ9kr`an(2/99).
\2]2Lm.Diivan-"ri,Asishihhah(2ls36),danAl-Lisan(ewi..Iabadal.



Aisyah   RA   berkata,   "F¢/afeadcz#z.I.   Q4aka   mendoronoku)
-maksudnya   Rasulullah   SAW-   dengan   sekali   dorongan   yang

membuat    perutku    sakit."]273    HR.    Imam    Muslim.    Musa    AS

melakukarmya  bukan  dengan  maksud   membunuhnya.   Dia  hanya
bemaksud menolaknya, tetapi dia melakukannya dengan bemafsu, ini
adalah makna:  ,4j; (S£3 "Da„ Mzfso memb##%An)/a. " Setiap sesuatu

yang  kamu  keljakan  dan  selesai  mengeljakannya  bermakna  kanlu
telah menunaikan haj atmu atasnya. Seorang penyair] 274 berkata:

Dia telah menggigitnya, sang pemberani telch tunalkan haj atnya

;jl±|ri Sf  ir,\'if 'Jis "Musa berkata, 'Ini adalch perbuatan
s};efa!77. " Maksudnya, sebentuk kesesatannya. AI Hasan berkata, "Pada

nasa itu tidak diperbolehkan membunuh orang kafir dalani keadaan
demikian.  Sebab,  kondisi  tersebut  adalah  kodisi  di  mana  seseorang
harus  menjaga diri  dari perbuatan membunuh.1275 *cfty€  ;j±  3j;  ,'j!
"Sesungguhaya syetan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata

/perm«szfAa»«);a!/. " Sebagai bedta setelah berita.  ri< j:1I;  j£;; j6
C,'£:ii±jjjE"Musaberdoa,'YaTuhanku,sesu;gguhnya;kl;telah

menganiaya  dinku  sendiri karena  itu  anpunilah  aku'.  Maka AIlch
mengamp##z.#);'o. "   Musa   AS   menyesal   atas   perbuatannya   yang

memukul    seseorang    hingga    mengakibatkan    hilangnya    nyawa
seseorang.  Penyesalannya  membawanya kepada  sikap  merendahkan
diri dan memohon ampun kapada Tuhannya.

]273  HR.  Imam  Muslim,  dalam  pembahasan  tentang  Jenazah,  bab:  Apa  yang

Diucapkan  Saat Memasuki  Kuburan dan Doa  yang  Dibacakan Kapada  Penduduk
Ki?7¥f:/n6y7a°£'t::b:t-¥£:±ikapspe:¥ach=a=ant;nan¥gdi¥+fakabd:£n:L4an4sA_

Sfel.AfeaA den .4/-£z.SCIH (entri: /a!);as}Jc[). Bait syair penguat di atas adalah bagian akhir
dari syair, dan bagian tengahnya:

i2754,s#::"ATfrr:shaan`%?efbudfi"anm#a:eiag]%i':a`hN:g¢fafsimya(3/221).



Qatadah   berkata,   "Mengakui   dosanya,   dan   Allah   SWT

pemberi   jalan   keluar   memberinya   keampunan.   Musa   AS   terus
mengingat  perbuatannya  itu  di  dalam  hatinya,  bersamaan  dengan

pengetchuannya  bahwa  Allah_  SWT  telah  menganpuninya.  Hingga
pada Hari Kiamat kelak Musa AS akan berkata, 'Aku telah membunuh
seseorang yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya'."

Musa   AS   mengingatnya   terus   di   dalam   hatinya,   sebab,

perbuatan  tersebut  adalah perbuatan dosa." Dan,  Musa AS  berkata,

i jijE q±  i:fib `.Aku telah menganiaya diriku sendiri karena itu
ampzf„z./aA  afaz. "  Sebab,  tidak boleh bagi  seorang Nabi  membunuh

kecuali  setelah  diperintahkan.  Lagi pula,  para Nabi  itu  mempunyai
si fat pengasih melebihi manusia laimya.

An-Naqqasy   berkata,    "Musa   AS   tidak   sengaja   hendck
membunuhnya.    Dia    hanya    mendorongnya    mencegah    tindakan
zhalimnya." An-Naqqasy juga menanbahkan, "Ada yang berkata, apa

yang   dilakukan  Musa  AS   edalah  sebelum   dia  dian8kat   sebagai
Nabi.1276

Ka`ab  berkata,  "Saat  itu  Musa  AS  berusia  12  tchun.  Dia
membunuhnya dengan tidak sengaja.  Sebab, pada umumnya tolakan
dantinjuandemikiantidakmenyebabkankematian."t277

hoam Muslin meriwayatkan dari  Salim bin Abdillah, bahwa
dia  berkata,   "Wahai  penduduk  Irak!   Saya  tidak  meminta  kalian

meninggalkan dosa kecil 1alu menimpakan kapada kalian dosa besar!
Saya   mendengar   ayah   saya   Abdullah   bin   Umar   berkata:   Saya
mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Fz.f7zaA czha» drfo7fg darz. sz.»z.
-Rasulullah SAW memberi isyarat dengan tangannya ke arah timur-

`276  Disebutkan Abu Hayyan di dalam AJ BaAr (7/109).
12m  lbid.



dart  tempat  terbitnya  tanduk  syetan,  dan  kalian  saling  berperang.
Sesungguhnya Musa AS membunwh salah seorang keluarga Fir'aun
dengan tidak sengaja dan Allah SWT berf irman,  '3±, fSS \:ii fi±;
is:ffDj;fi"LaluKaniselarnatkankanudarikesusahandanKani
telah  mencobamu dengan  beberapa  cobaan."\278  (Qs. Thathan. [20|..

40).

Fiman Allah SWT,    J&j;  €Ji ;S €S i:£i ~L> ;; j6
'cp:Sfy`Musa berhata, 'Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkou

anugerahkan kepadaK", aha sekali-kali tiada akan mekyedi penolong
bagi orang-orang yang berdosa'. "

Dalam penggalan ayat ini dibahas dua masalah:

Perfd[m" Firman Allah SWT, '# i:£i  ~L> ;; j6   ``Masa
berkata, `Ya Tuhanku,  dend vikmat yang telch Engkou anugerchkan
fepadrKzf ', " berupa ma`rifch, hukum den tauhid.   J;±j;   €Ji ;S
'cp:ffi"Aha sekali-hali tiada  akan mekyadi penolong bagi  orang-

or4#g )rang berdasa. " Maksudnya, pembantu bagi orang-orang kafir.

AI Qusyairi berkata, "Musa AS tidak berkata, bz.mac a# `amfa
`a/a)a;a    "z.#    cz/   magfeflrafa    (demi    nikmat   yang   telah   En8lrau

anugerahkan  kapadaKu  berupa keampunan),  sebab  perbuatan Musa
AS  itu  dilakukan  sebelum  beliau  menerima  wahyu  dan  dia  tidak
mengetahui bahwa Allah SWT mengampuni perbuatarmya."

AI Mawardi berkata, "a; i:=i  ~L> 'Demz. »z.froaf }Ja»g Ze/aA
E#gfrow  a#cigeraftke#  fepacJaKw'. "  Ada  dua pandangant279  di  dalam

ayat ini. Pe7-fama, berupa ampunan. Demikian pula yang dikatakan Al

t278  rR.  Imam Muslim,  dalan penhahasan tentang Fitnah,  bab:  Fitnah Datang

dari Timur dari Tempat Terbitnya Tanduk Syetan (4/2229).
1279 Lib. Tafsir AI Mawardi (3/221).



MahdawidanAts-Tsa`labi.AIMahdawiberkata,':P£:=<\~L>berupa
ampunan dan Engkau tidak menghukumku. Kedw¢, berupa hidayah.

Menurut saya (A] Qurthubi), "Firman Allah SWT,  F'al';==;
'Mafacz j4//aft  me#grmpw#z.#}Ja, '  menunjukkan  kepada  yang  dimaksud

Musa AS dengan nikmat tersebut adalah m¢gfo¢rafe.  Fycz//afow t4 '/am. "

Az-Zamckhsyari]28° berkata, "Firman Allah SWT, " i:=i ~L>
'.if e "Demi nikmat yang telah Enghau anugerchkan kepadaKu. " Frrsa

berupa  kalimat  sumpch,  jawabannya  tidak  diucapkan.  Susunannya
aldaLch  demi]har+  "Aqsimu   bi`an`aamika   `ala)rya   bi   al   maghfirah

/a `afwwbcl##cz"   artinya.   Aku  bersumpah  dengan  nikmat-nikmat-Mu

yang Engkau berikan padaku berupa ampunan, aku akan bertaubat.
'cp±Stry r1+S±  <}5'.\ -;f i .`A]aJ sekali-kali tieda akan menjadi

penolong  bagi  orang-orang  yang  berdosa, "  dan  menjaldi  pemtocta.
mereka. Seakan berkata, "Tuhanku, jaga aku dengan hak nikmat yang
En8kau berikan kepadaku berupa ampunan, aku betu-betul tidak akan
-jika Engkau menj agaku-menj adi penolong bagi orang-orang yang

berdosa."   Menolong   orang-orang   yang   berdosa   bisa   bemialma
bersahabat   dengan   Fir'aun   dan   menjadi   bagian   darinya   serta
memperbanyck  golongannya.  Seperti  dengan  menjadi  pengikutnya,
seakan anak kapada orang tuanya. Musa AS telah disebut Musa bin
Fir'aun  sebelumnya.  Bisa pula  membantu  seseorang  yang  berakibat
kapada perbuatan jahat dan dosa,  seperti perbuatan membantu salah
seorang    dari    bangsa   Israil    yang   menyebabkannya   membunuh
seseorang yang tidak halal membunuhnya.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, walaupun saya telah
berbuat I. ahat dengan melakukan pembunuhan tanpa perintch-Mu, saya
tidak   akan   meninggalkan   bantuan   untuk   membantu   orang-orang

128°Lih.z|JKas);sya/(3/160).



Muslim dari perbuatan jahat orang-orang berdosa. Maka, berdasarkan
ini,  orang  Israil  yang  telah  dibantu  Musa  AS  adalch  seorang  yang

beriman,  dan  membantu  orang-orang  beriman  adalah  wajib  dalani
setiap syariat.

Dalam  beberapa  riwayat   dikatakan:   Orang   Israil   tersebut
adalah  orang kafir.  Dikatakan  "Dari  golongannya",  sebab,  sebangsa

yakni Israil tetapi tidak seagama. 0leh sebab itulch mengapa Musa AS
merasa  menyesal,   sebab,   dia  telah  membantu   orang  kafir  yang
bemusuhan dengan orang kafir pula.  Setelah itu Musa AS berkata,
"Setelah ini saya tidak akan lagi pemah membantu orang-orang kafir."

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, apa yang diucapkan
Musa  AS  bukanlah  sebentuk  berita,  tetapi,  sebentuk  doa.  Yakni,
setelch ini aku tidak lagi menjadi pembela, yakni, `Ya Allah, jangan

j adikan aku pembela bagi orang-orang yang berdosa."

A|  Farra`t28L  berkata,  "Maknanya:  Ya Allah,  selamanya  aku

tidak akan pemah menjadi pembela bagi orang-orang yang berdosa."
Menurutnya perkataan ini milik Ibnu Abbas RA.

An-Nulas berkata,]282 "Lebih baik mengatakannya bemakna
bedta sesuai  dengan alur percakapan.  Sebagaimana dikatckan:  Saya
tidak  akan berbuat jahat kapadamu karena kamu telch berbuat baik
kapadaku."  hilah  pendapat  Ibnu  Abbas  RA  yang  sebenamya  dan
bukan  saperti  yang  dikatakan  AI  Farra`.  Sebab,  Ibnu  Abbas  RA
berkata, "Musa AS lupa untuk menyatakan pengecualian, maka Allah
SWT   mengujinya   kembali   pada   hari   kedua.   Dan,   tidak   ada

pengecualian  (I.sfl.ts#a )  dalam  berdoa.  Jangan  berkata,  "Ya  Allah
ampunilch     aku,    jika    En8kau    berkehendak."     Perkara     yang

128' Lib. "a'aln|. AJ 8trr `a#, kaya AI Fana` (2/304).
\282 Lm. |'rab AI Qur`an (3123±).



mengherankan AI Farra` meriwayatkan dua pemyataan yang berbeda
dan mengatakan keduanya dari Ibnu Abbas.

Menurut  saya  (AI  Qurthubi),  "Telch  dibahas  dengan jelas
sebelumnya pada surah An-Naml bahwa kalimat di atas adalah berita
dan  bukan  doa.  Juga,  diriwayatkan  dari  Ibnu  Abbas  RA,  `q3ahwa
Musa AS belum membuat pengecualian dan karena itu diuji kembali,

yalmi Musa AS tidak berkata 'Saya tidak menjadi -insya Allah'.  Ini
semisal dengan fiman-Nya, gr Sjt jL '-+$3   'Dan, janganlah

kamucenderungkapadeorang-orangyangzha|in'.'.\2;83

iKed«¢:   Salamah  bin  Nubaith  berkata,   "Abdurrahman  bin
Muslim   diutus   untuk  menemui   Adh-Dhahhak   dengan  membawa
hadiah  dari  penduduk  Bukhara.  Abdulrahman  bin  Muslim  berkata,
'Ambillah, terimalal mereka.' Adh-Dhahhak berkata, 'Maafflan saya'.

Adh-Dhahhak  terus  berkata  demikian  sehingga  Abdurahman  bin
Muslim memckluminya. Abdurahman bin Muslini berkata, 'Mengapa
kamu    enggan    menerima    hadiah    mereka    tanpa    kamu    harus
membalasnya?'  Adh-Dhahhak  berkata,  'Aku  tidak  suka  membantu
kezhaliman urusan-urusan mereka'. "

Ubaidullah bin AI Walid AI Washshafi berkata, "Saya berkata
kapada Atha` bin Abi Rabali, 'Saya mempunyai saudara yang bekelja
sebagai juru tulis a[apada seorang pengusaha zhalin). Pekeljaanya
hanyalah   menghitung   barang   masuk   dan   barang   kelur.   Dia
mempunyai keluarga, I.ika dia meninggalkan pekeljaan tersebut, tentu
keluarganya akan dalan kesulitan dan bisa jadi berhutang?'. Atha` bin
Abi Rabah bertanya, 'Siapa pengusaha itu?'.  Saya jawab, 'Khalid bin
Abdillah AI Qasri.' Atha` bin Abi Rabah berkata, 'Apakch kanu tidak
membaca apa yang dikatakan hamba Allah yang shalih (yakhi Musa

1283 Qs. Huud [11]:  113.



AS):   ig;:j£ +;j;€;Ji ;S ';¢ i:=i  ~L> ;; 'ya r%Aa»ha, demz.
nikmat  yang  telah  Engkau  anugerahkan  kepadaKIA,  aha  sehali-kali
tiada clan menjadi penolong bagi orang- orang yang berdosa'. "

Ibnu Abbas RA berkata, "Musa AS tidak berkata 'insya Allch',
oleh  sebab  itu  dia  diuji  kembali,  dan  Allah  SWT  menolongnya.
Sebaiknya  saudaramu jangan  bekelja  kepadanya,  Allah  SWT  pasti
akan menolongnya. "

Atha`  berkata,  `Tidck halal bad  seseorang membantu orang
lain yang berbuat zhalim, menjadi juru tulisnya dan bahkan berteman
dengannya. Jika telah berbuat sedikit saja yang berhubungan dengan
urusan si zhalim tersebut, bermakna dia telah berbuat zhalim pula."

Dalani sebuah hadits disebutkan, "Pnda Harz. K!.am¢f seorang

penyeru berseru, 'Mana orang-orang zhalin dan yang saperti mereka
serta para pe:i'Iii,bela kezhalinan? Meski sedikit saja debu mereka atou
tinta    mereka    melekat    pada    seseorang    maka    mereka    semua
dikurmpulkan dalan sebuah peti terbuat dari best lalu dicampckkan ke
dalamnerakajaha:rmam'."

Diriwayatkan   juga   dari   Rasulullah   SAW,   bahwa   beliau
bensalbde, `` Siapa yang membantu u:rusan orang yang terzhalimi, kelak
di  Htry  Kiamat  Allah  SWT  akan mengokohkan  kedua hakirrya  saat
melintasi  shirath  di  hari  di  mana  haki  akan  mudch  tergelincir.
Sebaliknya, siapa yang membantu unisan orang yang berbuat zhalim,
kelak di Hari Kiamat Allah SWT ahan menggelincirkan hakinya dari
shirathdiharidimanaka:ki-ka:kiterge|incir..'\Z84

]28`  Disebutkan oleh pe"ilis kitab Kanz ,4/ `Umma/juz 3 no. 5604.



Di  dalam  sebuah hadits,  "re/czfe  berdascz sz.apa );cz7tg ber/.cz/a!#

bersa7#cz   ora#g  );¢7®g  zfacz/I.in. "1285   Tidak  berdosa  berialan  bersania

orang  yang  zhalim  kecuali  untuk  membantunya.  Sebab,  dia  telah
melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT pada firman-Nya,   Y`;
e.,`,33:ff\6   3SS,\ 6S o\5Sf£ «Dan jangan to,ong_mono,ong da,am berbuat

dosa dan pelanggaran.»\Z86

Fiman Allah SWT,  6£~6 ,i;.jli c3, €i2l<6  "Ka!re»o z.Jz/, /.4Jdz'/a!A

A41asa dz. frofa z.fzt me7iasa f&fuf. " telah dibahas sebelumnya pada surah

Thaahaa]287 dan surch lainnya, bchwa para Nabi j.uga mempunyai rasa

takut. Dengan demikian ayat ini menolak pendapat sebaliknya. Rasa
takut,   tidak   hanis   kontradiktif   dengan   ma!`rz/czf#/Jafo   dan   sikap

tawakkal  kapada-Nya.   Ada  yang  mengatakan  bahwa  maksudnya,
Musa AS takut mendapat tuntutan ba|as.1288

Ada   yang   mengatakan   bahwa  maksudnya,   Takut   kepada
kaumnya    akan   menyerahkannya   kapada   Fir'aun.]289   Ada   yang
mengatakanbahwamaksudnya,takutkapadaAllahSWT.]29°

¢1#:  "Me»z/»ggr-n"»gg« dengr» kfaawafz.r. '' Sa`id bin Jubair
berkata, "Memaling-malin8kan waj ahnya karena takut."I 29t

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, melihat keadaan dan
berfukir tentang tujuan pelarian yang hendak dituju seraya menanti apa

yan8Sedangdibicarakanorang.orang.t292

L285  Disebutkan o|eh As-Sakhawi di dalam 4/ AfagarAz.d ,4/ JJasazzaA dari riwayat

AI  Qadha`i,  Im.  Ad-Dailami  dari  hadits  Junadah  dari  Mu`adz  bin  Jabal  secarain:#E,¥;#:,;d#ff.„sa::=o£:o[[88

::::£Z;rd:`aAinidisebutkanolehAIMawardidalamhifabtafsinya(3/222).
12sO  lbid.
\2:9\  Ibid.
12:92  Ibid.



Qatadah  berkata,  "¢€;ix:     "Menanti  seraya  berfikir  tentang
tujuan   yang   hendak   dituju."]293   Ada   yang   mengatakan   bahwa

maksudnya,   keluar   mencari   berita   tentang   terbunuhnya   seorang
bangsa    Qibthi,    dan    hanya    seorang    dari    bangsa    Israil    yang
mengetahuinya.

i:--¥ bisa bermakna "S%aara" menjadi, yakni,  setelah kasus

pembunuhan  itu kini  Musa AS  menjadi  takut.  Bisa juga bermakna
masuk ke waktu shubuh, yalmi, pada shubuh setelch hari pembunuhan
itu. Dan,  62~L dibaca dengan 7€¢sAczb sebagai khabar bagi "4sAboAa",

atau  Anda boleh  membuatnya  sebagai  feaa/,  dan  khabamya  adalah
zharfffi.almadinch).

•'%;i:i o±q'\; .'.!;i±:i^ cS'fi) \:>S ..Maha tiba-tiba orang yang
meminta    pertolongan    kemarin    berterick    meminta    pertolongan
frepadr#}Jcl. "  Adalah  seorang  Israil  yang  kemarin  dibantunya  kini

sedang bertanmg dengan seorang Qibthi yang lain dan kini berteriak
meminta   pertolongarmya.   j4/   Jsfis%rczaAft    adalah   cz/   I.sfz.gfeaatsaft,

meminta   bantuan.    Dari    lafazh   &sA-sAzfr&aAti    (teriakan),    sebab,

sescorang  yang  meminta  bantunn  berteriak  bersuara  dalam  upaya
memohon bantuan. Seorang penyair berkata:

Adalch ka:rmi jika tidck mendengar j eritan, Kand takut

Adalch suara j eritan mengandung suara j owaban cepat (qara ` a azh-
Zhanaabiib)1294

`293j4tsardariQatadahdisebutlcanAn-NulasdidalamA4a'a!"z.AJ9.„`a#(5/168).
`294  Syair,  karya  Salamah  bin  Jandal,  sebagaimana  yang  tertulis  di  dalam -4sA-

Shihhah  dan Al-Lisan  (enwi..  zhana:ha.). LIL.  Taf isir lbnu Athiyah  (1211S3), dan AI
Bahr AI Muhith  (71110`. Azh-Zhanaabiib  a,dalth bennik phial zhunuubun bel[ard
tulang  kering  pada  betis,  dan  yang  dimaksud  di  dalam  syair  adalah  "cepatnya
jawaban",   dan   menjadikan   pukulan   cambuk  pada   tangkai   daun  kasar   dalam
mencegah kuda sebagai kiasan pukulan pada tulang kering.



Ada  yang mengatakan  bchwa maksudnya,  orang  Israil  yang
meminta  pertolongan  ini  bemama  Samiri.   Tukang  masck  Fir'aun

memaksanya untuk membawa kayu ke dapur istana Fir'aun. Demikian

yang dikatakan AI Qusyairi.
€,

Dan, ofjl\  dengan rafa` sebagai m%bf&da `. j3ij;£:§ khabanya,
boleh pula dibaca #asfaab sebagai fo¢a/. Dan, a»rsz. adalah hari sebelum

harimu ini, mab»z. (tidck menerima perubahan harakat) dalam kasrah

disebabkan bertemunya dua swfaf#. Jika lafazh amsz. dimasuki a/I/dan
/czm atau I.dfea/CZA maka menj adi 7%zf `7.¢b (menerima perubahan harakat)

dalam  rafa`  atau /¢fAaA  menurut  mayoritas  ulama  ahli  nalwu.  Di
antara ulama nahwu ada yang menetapkannya mab7zz. walau dimasuki

cz/I/ dan  /am.  Sibawaih  dan ulama lairmya meriwayatkan:  Di  antara
orang Arab  ada yang menjadikan lafazh cz»asz.  sebagai  lafazh gAaz."

mw#fAclrz/ dan  khusus  berada  pada kedudukan  rafa`.  Ada  sejumlah

penyair   yang   mungkin   bingung   yang   menjadikannya  berharckat
kasrah dan/czfAczA, katanya:

Aku melihat keanehan sejak (mw#dzw) kemarin (amsz.)1295

Dibaca  dengan  kasrah karena  didahului  oleh  lafazh  m#mdzw,

tetapi,   bchasa   yang   baik   adalch   dengan   rafa`.   Bchasa   kedua
menj adikan cz7#sz. yang kasrah pada kedudukan rafa` .

a:;¢}   »Cs!S   &;).,  T{;!!}    'ti   'Jis    "Musa  berkata  kepadanya,
``Sesunggwhnya   kamu   benar-benar   orang   sesat   yang   nyata."   AI

Gfeaw!.  adalah  a/  Kfecla 'z.a,  kecewa  dan  gagal.  Yakni,  sebab  kamu

berhadapan      dengan      orang      yang      kamu      tidak      sanggup
mengalahkarmya.1296

'295 Syair tertu|is tanpa nana penyainya di dalam .4/ KI.fab (2/44),  dan J'rab ,4/

gwr`a#,  karya  An-Nuhas  (3/233),  dan  A/  "wLsaa`z.d  1/520.in  Di  dalam  A4l#/.am
syq%a#£.Tr%baAb;ytir42:,d#inaERNEga(3#1:?)i:a,.



Ada yang mengatakan bchwa maknanya menyesatkan dengan
kesesatan   yang   nyata.   Dikarenakan   saya   membunuh   seseorang
kemarin, dan sekarang kaniu "Mengajck" saya untuk membunuh yang
lain.  4/  GAawz.  adalah  ism  fa`il  (subjek)  dari  kata  kelja  czgAwa  -

)/a/gAwz',    dan   a/    GAawz.   bermakna   mcfgAwz.»    yaltu   orang   yang
menyesatkan.    Saperti   lafazh   wa/.I.z.`   dan   a/    `¢/z.I.7»    (yang   sakit)

bemakna a/ 7»zf«/.z. ` dan a/ mz/ '/z.in (yang menyakitkan).

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, a/ GAczwz. bemakna
a/ GAaowz. (yang menyesatkan), yakni, kamu benar-benar sesat dalam
memerangi  orang  yang  kamu  tidck  mampu  menjauhkan  mudharat
darinya.

AI Hasan berkata, "Adapun mengapa Musa AS berkata kapada
orang Qibthi tersebut:  'cftyj %±£' d€£ 'Sesw"gg7fAnya ham" be#ar-be#ar
ortzng  sesaf );a"g  H)iafa, '  yang  belmaksud  berbuat  zhalim  kapada
orang Israil dinaksud dan hendak memukulnya." Dikatakan: hazfoarya
-  )itzbfAas);zf   dan  yt7bfAz.,pnf .   Membacanya  dengan  dfoammaA   lebih

dekat kepada qiyas, sebab, ia adalah kata kelja bukan mwfcz `addz. (yang

tidak membutuhkan objek).

SJ£'J4.SAs{±SS.'J)i"Musuhnyaberkata,'HalMusa,apakal
hamu bermaksud hendak membunuhku'. " Tbnn lutoail berka:fa, "Musa,
AS  hendak  memukul  orang  Qibthi  tersebut,  tetapi,  orang  Israil  itu
menyan8ka dialah yang hendak dipukul. Sebab, Musa AS berkata-kata
kasar kapadanyap maka dia berkatap .Lti<Y'£ L¥ £ife€ 13'j¥i: ®i lji
"Apakah  kamu bermaksud hendck membunwhlou  sebagaimana kamu

kemarin    telah    mermbunwh    seorang    manusia?"    Ctran8   telsedruit

mendengar pembicarann ini dan menyebarkannya.

Ada  yang  mengatakan  bahwa  maksudnya,  orang  Israil  itu
hendak memukul  orang  Qibthi,  dan orang Israil takut kepada Musa



AS, maka berkata,  Of<Y-6 \£Lt ffe€   \3'jS:i: ®i iji   ``4p¢haA ham«
bermaksud  hendck membunwhha  sebagalmana  hamu  kemarin  telah
myeerm#wuah::oartaunr:tdmuanceff,:,,E±,b.k`;:a~m#L7:..#ek]a::#ma#eund;:k

menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri (ini), " yalmi
dengan  pembunuhan.1297   Ihimch  dan  Sya`bi  berkata,   "Seseorang

tidak disebut /.abbaar (zhalin dan berbuat sewenang-wenang) hingga
membunuh dua jiwa tanpa salah.1298 'J±±;:lT a 6|j€ bi ±j |'Jj "Da»
tiadalah kamu hendak menjadi salah seorang dari orang-orang yang
me#grdrfacz# perdrmaz.cl7!."  Yakni, telmasuk orang yang berbuat baik

di tengah-tengah manusia.

Firman Allah :

d>£Lj#i;<±1=j{d£8±J¥.j6c£.3£.?-tl=i$3i;:~€j

j6±J#J6>~6-G,f'L#©<apji!tJ,t&'j}L#`6jji±,
.;u't±jis±'ri£~d5€jfu`.'©a±]:}f22.tar,c£€ij

©givl=-I:i;ir;j
"Dan, datanglah seorang lahi-lahi dari ujung kota bergegas-gegas

seraya berkata, ` Hal Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang
berunding tentang kanu untuk membunuhmu, sebab itu keluarlah

(dart kota ir.i) sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang

]297  |hi  adalah  perkataan  As-Suddi  sebagaimana  terdapat  di  dalam  Tafsir  AI

M?2¥8arAdi;i:/izs2e)jutkanAiMawardidalanfrobtafsimya(3/223)darindimah.Abu

Hayyan menyebutkan di dalam 4/ BCIAr (7/110) dari ,4ry-fya `bz. dengan lafazh yang
berdekatan.



memberi nasehat kepadamu.` Maka, Musa keluar dart kota itu
dengan rasa takut menunggu-nunggu dengan khowatir, dia berdoa,
`Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dc[ri orang-orang yang zalim itu."

Dan, tatkala ia menghadap ke jurusan negeri Mad-yon ia berdoa

(lagi), ` Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang
be7I¢r'." (Qs. AI Qashash [28] 20-22)

AIlalh S:`WT berfu:rman, »5SS '.'€6 "Dan, datanglah seorang laki-
/¢kz.. " Mayoritas ulama ahli tafsir berkata,  "Lelaki  ini  adalah Hazqil
bin Sabura,  seorang mulmin dari keluarga Fir'aun.  Dia adalah anak

pananFir'aun.]299DemikianyangdisebutkanAts-Tsa`labi.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya,  Namanya  Thalut.
Demikian  yang  disebutkan  As-Suhaili.  AI  Mahdawi  berkata,  dari

Qatadah, `Namanya Syam`un. Masih kerabat Fir'aun."

Ada    yang    mengatakan    bchwa    maksudnya,    Nanianya
Syam`an.1300   Ad-Daraquthni  berkata,   ``Jika   Syan`an   dengan  ry].#

bemakna masih kerabat Fir'aun yang beriman. "

Diriwayatkan bahwa Fir'aun memerintahkan orang suruhannya
untuk     membunuh     Musa     AS     dan     lelaki     ini     mendahului
memberitakannya.Maka,&>6L#L;<jfi3{df8iJis.j6"Z7az.Musa,
sesungguhaya pembesar negeri sedang berunding tentang kanu untuk
membzf7fzfAmzf. "    Maksudnya,    mereka    bermusyawarah    berencana

membunuhmu    disebabkan    kamu    kemarin    membunuh    seorang

Qibthi.13oi

1299 Lib. Tafsir AI Mawardi (3/223).
13cO  Ibid.
]3°t Ini pendapat AI Kalbi sebagainana yang tertulis di dalam Tafsir AI Mawardi

(3/223),  dan Abu Hayan menyebutkamya di dalam .4/ BaAr (7/111) dengan tanpa
narm perfulik perkataan



Ada yang mengatakan bchwa maksudnya,  satu  dengan  yang
lainnya   saling   berkonsultasi.]3°2   AI   Azhari   berkata,   ``Dikatakan

I. 'fczmczrtz a/ garetm dan f¢ 'amm¢7"« bermakna di antara mereka saling

meminta pendapat yang lain. Misalnya fiman-Nya, ;gj¥, j|¥ bJ€¥
"Dan  musyowarchkanlah  di  antara  kanu  (segala  sesuatw)  dengan

baz.k."1303 An-Namr bin Taulab berkata:

Orang-orang mengadakan tradisi barn

Dan dalan setiap pengadaan itw dimusya[warahkan] 304
+Lj;XJ \:;>~6 G: '(=±±;i ©  <;ap=±!{ 6, ta' j! i;::`6  "sebab I.f«

kelunrlah  (dari  kota  ini)  sesungguhnya  aku  termasuk  orang-orang

yang memberi nasehal kepadanu.  Maha,  Musa keluar dari hota itu
dengan   rasa   takut   menunggu-nunggu   dengan   khowatir."   Yalmi
berfikir tujuan yang hendak dituju.  a3¢f  jj!-i 61, ¢i€ ij j6 "Dz.a
berdea, 'Ya Tuhanha, selamatkanlah alca dart orang-orang yang zalin
I.fct'." Ada yang mengatckan bchwa mcksudnya, Jabba¢r yang dengan
suka   hati   memukul   dan   membunuh   dan   tidck   memperhatikan
dampaknya kemudian serta tidak berbuat dengan kebaikan. Ada yang
mengatakan  bahwa  maksudnya,   Orang   yang   an9ha]h   yang   tidak
tunduk dengan perintah Allah SWT.

FirmanAllahswT,i;+;bi<j;u'(;£j6<j'ri;~lai££:jfuJ'
}±§fi'.'}f;"Dan,tathalaiamenghadapkeju:rasannegeriMadyania
berdoa flagi), 'Mudah-mudahan Tuhanha memimpinku ke jalan yang
be7®clr'."  Ketika  Musa  AS   keluar  meninggalkan  Mesir,   dia  pergi

L3°2 Pendapat ini disebutlran AI Mawardi dalam kitab tafsimya (3/223),  dan Ibnu

Athiyah di dalam ,4/ M#faarror ,4/ Wa/.j2 (12/155), dan Abu Hayan di dalam A/ BczAr
(7/l#3]&s¥A:.ejEsaT:q#]¥a6¥epadalbnuQufaibah.

'3°4 Syair terdapat di dalam "a/.az .4/ giir `a# (2/100), Tafsir AI Mawardi (3/223),

Tafisir Ibrm Athiyah (121\55), AI Bahr AI Muhith (7 /\1[), Fath AI Qadir (4/2:35).



seorang  sendiri  dengan  rasa takut  yang  menguasai.  Musa  AS  tidak
membawa  bekal  apa  pun  yang  semestinya  dimiliki  oleh  seseorang

yang mengadakan peljalanan. Bahkan tidak mengenckan sepatu. Arah
tujuannya adalah Madyan.  Sebab, masih ada keturman antara Israil
dengan Madyan. Madyan adalah salah seorang anak Ibrahim AS, dan
Musa AS anaknya Yaqub bin Ishak bin Ibrahim.

Memperhatikan    keadaan     dirinya     yang     demikian     dan
ketidaktchuannya tentang j alan yang dij alaninya serta ketiadann bekal

yang semestinya dimiliki, Musa AS menyerahkan urusannya kepada
Am SWT dan berkata, 1~j: j±ir; bi <jJ' c;: "M%daA-mwdaAa»
r#foanfai  memz.mpz.mfu  *e ja/a# )/a"g  be#ar. "  Doa diucapkan ketika

dalam keadaan terdesck.

Menurut saya (AI Qurthubi): Diriwayatkan bahwa Musa AS
berbekalkan daun papohonan. Saat Musa AS sampai di Madyan, tapak
sapatunya menipis.

Abu  Malik  berkata,   "Fir'aun  mengirim  pasukannya  untuk
mencari Musa AS  Fir'aun berkata kapada pasukannya, 'Cari dia pada

jalan  yang  tidak biasa  dilalui,  dia  itu  tidak  tahu jalan.'  Kemudian,
Malaikat  berkuda  datang  menemui   Musa  AS   dengan  membawa
ton8kat kecil, maka itulah yang menjadi ton8kat nabi Musa AS"

Diriwayatkan  bahwa  tongkat  nabi  Musa  AS  adalah  ton8kat

yang  digunakannya  selama  mengembala  hewan  temak  di  Madyan.
Pendapat  ini   yang  benar  dan  dipegang  oleh  kebanyakan  ulama.
Muqatil dan As-Suddi berkata,  "Allah SWT mengutus Jibril kepada
M:nsa. AS:" Wallahu A'lam.

Jarak antara Mesir dengan Madyan adalah pebalanan 8 hari.
Demikian yang dikatakan Ibnu Jubair dan sekelompok ulama. Madyan



mempunyai kerajaannya sendiri dan tidak berada di bawah kekuasaan
Fir'aun.

Firman A]lah:

i€rj6Li¥.u,+,t3f€,'i=irfei;3€Lff£~[:i;fu'y'
jfg=c±£y'i]'€'kts€±=£L'j6;\JUL:ri`r;-{iriu:cr,
jtsi%!J#3ca'#©a±#aft€j€S:~t€Ji
j;cg3:3ife££#£rfG©j}j3£;.,.'g`£a.i;fi~0,jL+u'
ffirEd';=::(i;ja'±±},jL;£Jdj6£a'6;~l=±;i
a±±:!f±¥'t6=5jf±L#y'jc#.t,4j:#i;,:;~g
g¢-t6L;€±==Tg£J£€£:i;±=:TE€<ti:C&££a'6©

di~j;±:ri'gi;Tc££€\=<;i3ii¥i~jfj6©a;,<y.t
3ii±¥i~ej±jifi±ife£=i;>6g±g±=&e=.c

i=

a,tsj6©a±¢jf6,'rit£~6e£.i±;LL~€a±:gfi
|%(G'ris¥Scjjfrfer={==#<¥.tcii±±£;;'u'ji;

•`S: i-, j
"Dan, tatkala ia sampat di sumber air negeri Madyan ia menjumpal

di sana sekumpulan orang yarlg sedang meminumkan (ternaknya),
dan ia menjumpai di belakang orang banyck itu, dua orang wanita

yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata, ` Apakah



maksudmu (dengan berbuat begitu)?` Kedua wanita itu menjowab,
` Kami tidak dotpat meminumkan (ternak kant), sebelum

pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang
bapak Kami adalch orang tua yang telah lanjut umurnya.' Maha,

Musa memberi minum ternak itu urttuk (menolong) keduanyQL
Kemudian dia kembdi ke tempat yang teduh lalu berdoa, ` Ya

Tuhanku, sesungguhr[ya aha sangat memerlukan sesuatu kebatkan

yang Engkau turunkan kepadaku.` Kemudin, datanglah kepeda
Musa salah seorang dart kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan,

ia berkata, ' Sesungguhnya bapakku memanggu kunu agar ia
memberikan balasan tewhadap (kebalkan)mu memberi minum

(ternck) kamr . Tatkala Musa mendatangi bapckreya (Syu'alb) dan
menceritakan kepadanya cerita (mengenal dirinya), syu'alb berkata,
' Janganlah kamu takut. Kamu telah selanat dari orang-orang yang

zalim itu.' Salah seorang dari kedua wanita tw berkata, ` Ya
bapakku ambillah ia sebagal orang yang bekerja (pada kita), karena

sesungguhnya orang yang paling balk yang kamu ambi,I untuk
bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.`

Syu'atb berkata, . Sesungguhnya aku bermaksud menika:hkan kaLmu
dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa

kamu bekerja denganha delapan tahun dan j{ka ko[mu cukupkan
sepuluh tahurl maka itu adalah (suatu kebaikan) dart kunu, maka
aku tidak hendak memberati kamu. Dan, ka:mu insya Alllah akan

mendapat[ku termasuk orang-orang yang balk:. Dia (Musa)
berkata, ` Itulah ®erjadyian) antara aku dan kamu. Mana saja dari

kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurmakan, maka tidck ado
tuntutan tambchan atas diri,ku aagi). Dan, ALllah adalah saksi o[tas

¢p¢ )J¢»g Az.f¢ «capAd[» '." (Qs. AI Qashash [28] : 23-28)



Dalam ayat-ayat ini dibahas 23 masalah:

Perfq[m¢: Fiman Allah SWT,  <£Ja: £~[ Sj; fu`y'  "D¢», J¢Jha/a
I.fl  sczmpaz.  dz. sc4mber  a!z.r  megerz. A4lacrya!H. "  Musa AS  beljalan hingga

akhimya  sampai  pada  sebuah  sumber  air  di  Madyan.  Dan,  makna
wczrczdo  a!/ mcz¢`  bukan bermakna Musa AS masuk ke dalam sumber

air,   tetapi,   sampai  ke   sumber  air.   Sebab,   1afazh  cz/  wzfrmztd  bisa

belmakna    masuk   ke    dalam    sumber    air    dan   bisa   bermakna
mendapatkan sumber air atau sampai ke sebuah sumber air walaupun
tidak masuk ke dalamnya. Dan, yang dimaksud dengan ayat ini adalah
sampainya Musa AS pada sebuah sumber air di Madyan.

Makna senada dipahani dari syair berikut ini:

Ketiha para wanita itu sampai di sumber air (waradna al maa`) biru
melimpch

Merekamenandtong.katyangadategakmenjadikemch]3°5

Malma ini telah dibahas  sebelumnya pada firman-Nya,    djj
\±:39,(O1\8-g:;,"Dan,tidakadaseorangpundaripadamu,melainian
mendatangi neraha itu."\3°6   Le;fazh Madyan aldalch ghairu munsharif

(tidak menerima perubahan bentuk harakat),  sebab,  Madyan  adalah
mama sebuah negeri yang masyhur.

Seorang penyair berkata:

Para Rahib Madyan jiha mereha melihatmu, mereha akan turan

Juga, sisa batu besar pada puncak gunung]3°7

t3°5  Syair  ini  menjadi  bagian  dari  catatan  Zuhair.  Awalnya  berbunyi  demikian:

Masih tersisa air kolam bagi Ummu Aufa, belum terluka  telah dibahas sebelumnya.

::: QBS;]¥¥a¥ [d]£l:i£:n  karya  rarir.  Ada  yang  mengatakan,  karya  Katsir
Terdapat  di  dalam "a'a!#z. i4/  g#r`cz#  (2/304),  dan "w7.am i4J Bw/dcz7!  (5/93),  dan
Tofsir Ath-Thabari (20134).



Ada yang mengatakan bahwa Madyan adalah mama suku dari
anak  Madyan  bin  Ibrahiim.  Pembicaraan  tentang  masalah  ini  telch

dibahas sebelumnya di dalani surch AI A`raaf 308
`i£;i adalah  sekumpulan yang banyak.  dan,  GLi¥. "Seda[#g

me7%z.»"mha7€``,   yakni  hewan  temak  mereka.   dan,   i.€iu:    d,t,  "Dz.

be/afacz#g or¢#g bcl#)/¢fa I.f", " artinya sisi arab datangnya Musa AS dari

kumpulan orang banyak, dan Musa AS sanpai kepada kedua wanita
sebelum sampai kapada kumpulan orang banyak. Musa AS mendapati
keduanya  sedang  menambatkan  hewannya,  yakni,  menjaganya  dan
mencegahnya.   Makna   senada   dipahami   dari   sabda   Nabi   SAW,
•`(Faliyudzaadarmaif3°9  Maka  akan  disingkirkankan  sejumlch  orang

darz.   fo/amfaz."]3t°   Pada   sejumlal   mushaf   tertulis,   "`z.mra 'czf&z.»z.

haabisataini   tadzundaan."  DTkatalran..   dzaada  -  yadeuudu  yalmi
Aabisa menahan. Dz"dfzt any/-ry¢z. `a (saya menahan sesuatu).

Seorang penyair berkata:

Aha bermalam pada pintu drpa wangi seckan

Dengannya aku mengusir (adzundr) binatang liar tercanpdr 3 I I

13°8 Lib. Tafsir ayat 85 dri surah AI A`raaf.
"Per:kafaannyal..       Iiyudeaadanna       yahi       liyadhruthna       (disingldrkan:).

Diriwayatkan: /zz/aa  fadrfdaa»  yaltu janganlah kalian melakukan perbuatan yang
m#,%ebriR:an±an*erL:fingkir#inLinp.eA£-#Z.:sazaAt!i/#:).Bersuci,bab:Anj-

Melebihkan  Tellpat  Basuhan  Dalam Berwndhu.  Ibnu  Majal  dalam pehoahasan
tentang Zuhud, bab: no. 26. Imam Malik di dalam pembahasan tentang Bersuci, bab:
Wr3qpus#:i:+¥i£L£2in9)kina..DiaseorangpenyairpadazamanJahiliahdan

kemudian memeluk Islam  Lihat biografinya di dalani .4s);-fyz. `r dan Asy-fry" `ara`
hal.  304,  Syair  terdapat  di  dalam Majae ,4/  gIIr`a#  (2/101),  Tafsir  AI  Mawardi
(31224), dan AI Aghani (121344), raf isir Ath-Thabari (2135).



.4dzwwdw bermalma afeba!s dan czm7!a `, menahan dan mencegah.
Jl,

Ada    yang    mengatakan    bchwa    mcksudnya,    ¢\.JjL3    bermakna
tathrudaan, mengusir.

Seorang penyair berkata:

Bare Tanin telch merampas tongkatmu

Seharang tidak taha dengan tongkat apa kanou mengusir (tadzudr)131 2

Yalmi,    fafArmdr,    J&mzza`"    dan    fahajr«    (mengusir    atau

mencegch) semakna.

Ibnu Salani berkata, "Mencegch domba-dombanya agar tidak
bercanpur    dengan    domba-domba    orang    lain.t3]3    A4lc/`ww/.nya

ditiadakan, bisa dengan maksud agar pembaca memahaniinya sendiri,
bisa dianggap tidak diperlukan."

Ibnu Abbas RA berkata, "Menahan domba-domba mereka dari
air,  sebab  takut  kepada  para  penggembala  laki-laki  yang  tentunya
lebih bertenaga."

Qatadch berkata, "Menjaga domba-domba mereka dari orang-
oran8.»13i4

An.Nuhas]3]5  berkata,  "Pendapat pertama  lebih  tepat,  sebab,

setelahnya berbunyi: '.~t€ji i+.;i 6£ c£:i Y' ljbr "Ked«¢ w&#z.fa I.f"
menjowab,  "Kcrmi tidak dapat meminunkan (ternak kami), sehingga

pengembala-pengembala     itu    memulangkan     (ternaknya)."     ITka
keduanya  menjaga  hewan  temalmya  dari  manusia  tentu  keduanya

'3'2  Syair,  karya Jarir,  diucapkarmya  dalaln sebuah qasidahnya di dalam Dz.wa#-

nya. Juga terdapat di dalam Affe-77±abarz. (2/35), dan A4cz/.cra A/ gi¢r `am[ (2/101), Tafsir
AI Mawardi (3/224.

"" 4tsar dari Ibnu Salam disebutkan AI Mawardi dalam kitab tafsimya (3/224).
`3`4 ,4/s¢r dari Qatadah disebutkan AI Mawardi dalam kitab tafsimya (3/224).
1315 Lib. Ma'c}%}. AJ gwr`a# (5/173).



tidak akan mengatakan sebab keterlambatan mereka dan berkata,   g=
'.'J±Z}  i±;4 "Sehingga  pengembala-pengembala  itu memulanghan

(ternaknya)."

Ketika Musa AS melihat keadaan keduanya, dia bertanya:  [ j6

eef=   "Musa   berkata,    'Apakah   maksudmu   (dengan   berbuat
begz.fuJ '.?" yalmi apa urusan kalian?

Ru'bah berkata:

Sunggwh heron, apa urusarmya (lchathbuha) dan apa urusanku

flchathbi) 1316

|bnu      Athiyah]3'7      berkata,      `Kalimat      tanya      dengan
menggunakan  lafazh  a/  A*afAbzf  dipergunakan  untuk  lawan  bicara

yang   terkena   musibah,   teraniaya   atan   terhedap   sescorang   yang
dikasihani atan terhadap seorang pelaku kemun8karan. Seakan secara
unium   untuk   sebuah   perkara   yang   tidak   mengenakkan   yang
menimpa."

Keduanya mengabarkan bchwa orang tunnya sudah lanjut usia.
Maknanya:  Disebabkan ketuaarmya tersebut dia kini tidak bisa lad
mengurLis    secara    langsung   hewan   temaknya,    dan    disebabkan
kelemahan keduanya mereka juga tidak dapat berdesak-desakan dalam
keramaian.  Kebiasaan  yang mereka lakukan  adalah menanti  hingga
orang-orang selesal dari memberi minum hewan-hewan temaknya dan
sumber air kosong dari orang. Ketika itu keduanya mulal meninba air.

Ibnu     Amir    dan    Abu    Amr    melnbacanya     demikian,
"yasAdwrcz"L3L8 dari sfoadartz lawan dari war¢da yaitu pulangnya para

`3[6 Lib. D!.wa#-nya 16, dan "a/.az -4J gwr `aH (2/102).
\3\7 Lib. A| Muharrar Al ftryiz (1211Sg).
L3t8  gz.ro`aA  ini  gz+a`aA  mzffow;afztoA,  sebagainana  yang  disebutkan  di  dalam

Taqrib An-Nasyr hal. 156.



pengembala.   Ulana   lainnya   membacanya   demikian,   "yz/sAdz.ra"
dengan    )/a`     dfaammafo     dari     clsfodercz,     yaitu     hingga     mereka

memulangkan hewan-hewan temak mereka dari sumber air.
'.t€ji adalch bentuk plural dari rocz `z.» seperti f¢a/.z.r dan fz/.¢czr

E1

®edagang),   sfaczafozb    dan   sfaz.foaa!b    (sahabat).    Sekelompok   ulama
berkata,  "Sunur  air  itu  terbuka.  Tetapi  kerumunan  orang  menahan
keduanya.    Untuk   membantu    keduanya,    Musa    AS    menerobos
kerumunan itu dan berhasil sehingga bisa menimba air dan memberi
minum hewan-hewan gembalaan keduanya. Karena kemampuan Musa
AS  menerobos  kerumunan  dan  mengambil  air,  salah  seorang  dari
keduanya menilai hal itu sebagai kekuatan."

Kelompok  ulama  lainnya  berkata,   "Keduanya  hanya  bisa
mencari  sisa-sisa  air yang terdapat  di  kolan.  Jika  air tersisa,  maka
dengan  sisa  air  tersebut  mereka  memberi  minum  hewannya.  Jika
tidak,  maka  hewannya  kehausan.  Melihat  itu,  Musa  AS  merasa
kasihan  dan  pergi  ke  sebuah  sumur  yang  tertutup  batu,  sementara
orang-orang  menganbil  air  dari  sumur  laimya.  Adalah  batu  yang
menutup  sumur  tersebut  hanya  bisa  teran8kat  dengan  tenaga tujuh
orang lelaki." Demikian yang dikatakan Ibnu Zaid.

Ibnu Juralj berkata, "10 orang." Ibnu Abbas RA berkata, "30
orang." Az-Zujaj berkata, "40 orang."

Musa  AS  mampu  mengan8kat  batu  tersebut,  lalu  menimba
aimya  dan  memberi  minum  hewan  temak  kedua  wanita  tersebut.
Kemanpuan  mengan8kat  batu  ini,  dinilai  oleh  salah  seorang  dari
keduanya dengan kekuatan.

Ada   yang   mengatakan,   "Sumur   hanya   satu.   Musa   AS
membantu mereka setelah para pengembala lairmya selesai. Adapun
kebiasaan kedua wanita itu hanyalah menanti adanya sisa air."



Amr  bin  Mainun  meriwayalkan  dari  Umar  bin  Khaththab,
bahwasanya  dia  berkata,  "Setelal  selesai  memberi  minum  hewan-
hewan  tcmaknya,  para pengcmbala  itu  menutup  sumur  air  dengan
sebuah batu yang hanya bisa diangkat oleh sapuluh orang lelaki. Musa
AS  datang mengan8kat batu itu dan menimba  satu  ember  air yang
mencukupibagihewan-hewante|nckkeduanya."L3]9

iKedzfa:   Jika   dikatakan:   Bagainana   mun9kin   Nabiyullah
Syu` aib menbiarkan anak gadisnya mengembala dan memberi minum
hewan tcmaknya sendin?

Jawabnya: Hal itu bukan haram dan agama tidak mencelanya.
Berbicara    tentang    kehormatan,    setiap    masyarakat    mempunyai

penilaian dan tradisinya terscmdiri. Tradisi orang Arab befoeda dengan
tradisi   orang   Ajam.   Kebiasaan   orang   kota   tidak   sebagainana
kebiasaan orang desa. Terutama jika kondisinya darurat.

iKed.g"  Fiman Am  SWT,  jJ5}{    j!  J#  "Kemzfdz.a#  dz.a
femba/I. fe fe7»paf ya[»g fedrA, " yakni di bawch pohon Samurch]32°.

Demikian yang dikatakan Ibnu Mas`ud RA. Musa AS berdoa meminta
sesuatu yang bisa dimakamya, dengan kata-katanya:   ~CJ,  j`>+zj' j\=

2js   ji  i,   3'£ jjjfi  "ya  I"Aa»fa.,  ses#ngg7fA7z);a afaf sang8f
memerlukan  sesuatu  kcha:ikon  yang  Engkou  tu:nmkan  kepadalar
Sudah 7 hari Musa AS tidak merasakan makanan. Antara perut den

punggungnya sudah hampir tidak berbatas.  Musa AS  berdoa,  tetapi
tidak dengan jelas menyatakan permintaamya.

'3t9AtsardisebutkanAn-NIhasdidalanA/a'a[»z..4/g«r`a[#(5/174),As-Suyuthidi

dalam i4d-Dtfw .4/ Ma»rfufr (5/124) dan mengatahamya diriwayatkan oleh Ibnu Abi
Sy?3]!?*sfsbaum¥:q¥gb:Hp¥o¥n¥d¥aunya£:c#Z.Ainberduripendek.Buahaya

berwarna kuning,  dan dikonstlusi mamisia.  £isan A/  'Arob  (entri:  samara). Atsar
dari lbnu Mas`ud disebutkan Ibmi Athiyah di dalam A/ AfzfAarrar A/ Fya/.ie ( 12/158).



Semua  ulama  ahli  tafsir  meriwayatkan  b.chwa  yang  diminta
Musa AS  dalam doanya adalah makanan. ,4/ Kfoclz.r Ocebaikan) dalam

ayat  ini  adalah  makanan.  Tetapi  bisa juga  bemakna  harta,  saperti
fi"an-Nya,,   \$    13     ol.  "Jika  ia  meninggalhan  harta  yang
Z7¢7z);¢fr,"1321    dan    fiman-Nya,     i.±=3    ,#i   ¢;+,   ,=£j    "Da„
sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta."Z2
Bisa juga bemakna kekuatan, sebagainana firman-Nyay   ii j£ ;i;i

6±  'F5 "Apakap^_rereka (kaun musyrikin) yang lebih heat   ata;kah

¥Z.7"#a'#~2;~g:i:?<8Da&:e,;a#Kaa::a;a:;S:„e::p::::?eyA:
untuk mengerjakan ibadah.»1324

Ibnu Abbas RA berkata, `Musa AS merasakan lapar. Kulitnya
menghijau karena kebanyakan memakan sayuran (mentah), dan Musa
AS  adalah  makhluk  mulia  di  sisi  Allah  SWT."1325  Musa  AS  bani

sampai ke Madyan ketika kedua tapak kakinya membengkak. Dari sini
bisa  dianbil  pelajaran  dan petunjuk bchwa dunia  ini  tidak bemilal
apa-apa di mata Allah SWT.

AbuBakarbinThahirberkataseputarfiman-Nya,;i;fi~CJ,j\>
»3±S   ji  :f,  '8\.,.`Sesungguhnya aha sangat memerlukan sesua;tu

kebaihan  yang  Engkou  tunimkan  kapadaku,''  yalmi,  s;imggwh  ark:n
terhadap   apa-apa  yang  Engkau  tunmkan  kapadaku  berada  dalam
kefakiran  sehingga Engkau mencukupiku  dari  segala  sesuatu  selain
diri-Mu."

;;#;ag¥#I::¥i]:7:3:didrianperfudsantenfugfafsmys(6/237)dr
Ibnu At>bas RA.



Menurut saya (AI Qurthubi), "Apa yang dinyatakan ulama
alhli tafsir adalah lebih benar, dan Allah SWT mencukupinya dengan

perantaraan nabi Syu` aib."

|Kccapqut Fiman Allah SWT, £~L=;±r:;i j; cg3::   \={}'::l±-:`g
"Kemudian, datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita

zt% ber/.a/a» kema/zf-rna/efa». " Ada upaya perin8kasan dari kalinat ihi,

dan  itu  jelas.   Susunannya  adalah  demikian,  menurut  Ibnu  Ishak:
Kedua wanita itu kembali menemui ayahnya dengan segera. Biasanya
mereka  terlambat  pulang  dari  memberi  minum  hewan  gembalaan
mereka.  Keduanya  menceritakan , tentang  seorang  lelaki  yang  telah
membantunya mengambiHran air minuman untuk hewan.  Kemudian
ayahnya memerintahkan  yang besar -ada  yang mengatakan:  yang
kecil- agar memanggil datang lelaki tersebut. Fa/.aa `af sebagaimana

yang disebutkan ayat ini.

Amr bin Mainiun bcckata, "Wanita tersebut bukan j enis wanita

yang berani terhadap lelald (sa//a `a)]326, bebas terbuka (faha"4ajaA)
dan genit (wa/aa/'afa). 1327

Ada   yang   mengatakan   bahwa   maksudnya,    Wanita   itu
menjumpai  Musa AS  dengan menutupi  wajahnya dengan kain baju
bagian |engannya.1328 Demikian yang dikatakan Umar bin Khaththab.

Diriwayatkan bahwa nana salah seorang dari keduanya adalah Layya
dan  satunya  bemama  Shafawarya.  Keduanya  anak  wanita  Yatsrun.
Yatsrun adalah Syua`ib AS.

t326 .4s_Sa//¢ ` untuk wanita: Wanita yang berani (tidak malu) terhadap kaum lelald

Se?3a2?a4#fuap8fo¥Mck±a:#ay¥#iieLinA&:#:ta#2(://3;):)ibnuKatsir

(6/I?2288}'epknanufthi±adihdi§:3|]E2'ATMT;¥#afi+dai=b"£#a/(%;;a5;,(#7i)iu
Athiyahdidalam4/M#4amarA/Wa/.ie(12/159).



Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, Yatsrun adalah anck
saudara   Syu`aib,]329   dan   Syu`aib   AS   sudah   wafat.   Akan   tetapi,

kebanyakan ulama berpendapat keduanya adalch anak wanita Syu`aib

AS'330

Pemyatann ini jelas. Allah SWT berfiman di dalam surah AI
A`raf menjelaskan yang demikian:           1==±  ;ic:i  <g+H  j#
"Dan,   (ka:mi  telch  mengutus)  kepada  penduluk  Madyan  soudara

mereha,  s)/!¢'czz.a."  (Qs.  AI  A`raf [7]:  85).  Juga  di  dalam  surch  Asy-

Syu'araa`:  i;:i ff j6 S| © 6}|¥t ,a2€±!-   +}£3i ;3r "Pe#d%dzfA
Aikah telch mendustckan rasul-rasul. Ketika Syu'aib berkata kepada
mereha." (Qs. Asy-Syu'araa`  [26]:  176,177). Qatadah berkata, "Allah

SWT mengutus  Syu'aib  AS  kepada penduduk Aikah dan Madyan."
telah dibahas  sebelumnya pada surah AI A`raaf perselisihan saputar
nana ayahnya.

L329  |ni perkataan Abu  `Ubaidah dan AI Kalbi sebagainana di dalam Tafsir AI

M?3Yoars¥b(:5?;En=A:yafahcafii:ri:e:[¥=i¥hayfp8?i:¥£:malelahishalih

ini.  Pendapat  mereka  terpecah  dalam  beberapa  perkataan:  Perfzzma:  Dia  adalah
Syu`aib AS., Rasulullah yang diutus kapada penduduk Madyan. Kedra,  dia adalah
anak saudara Syu`aib AS. Kefz'gr, dia seorang lelald berinan dari kaumnya Syu`aib
AS.

Pendapat  yang  benar,  lelald  itu  bukanlah  Syu`aib  AS.  utLisan  Allah  tersebut.
Syu`aib  AS.  hidup  sebelum  zamannya  Musa  AS.  dengan  rentang  waktu  yang
panjang.  Sebab,  Syu`aib  AS.  berkata kepada kaunmya,  "Sedang Aczefm  fztfA  fz'dcz*
®w/aJ /.awA  (feapatr)JaJ  darz. hamw."  (Qs.  Huud  [11]:  89).  Dan,  binasanya  kaum
Luth AS.  itu teljadi di zaman Ibrahin AS.  sesuai dengan mash AI Qur'an. Jelaslah,
bahwa jaralc nasa  antara  periode  Ibrahiin AS.  dengan Musa AS.  Iebih dari 400
tahun. Adapun apa yang dikatalran bahwa Syu`aib hidup dalam nasa yang panjang,
itu   hanyalah   -wa//arfrw   a`/am-    sebagai   upaya   menghindari   pertanyaan   ini.
Selanjutnya,  dalil  penguat  bahwa  lelaki  dinaksud  bukanlah  Syu`aib  adalah jika
memang beliau adanya maka apa sulitnya untuk menyebutkan namanya dalanl kisah
ini  di  dalam AI  Qur'an  sebagaimana  semestinya.  Adapun pada  beberapa  riwayat
hadits  yang  dengan jelas  menyebutkan namanya pada kisah nabi  Musa AS  tidck
shahih sanadnya. Lib. ra/sz.r m»zf Katsz.r (6/238).



Diriwayatkan   bahwa    ketika    wanita    itu    datang    dengan
membawa pesan dari ayahnya, Musa AS ban8kit mengikutinya. Jarck
antara tempat Musa AS  kini dengan ayahnya adalch 3  nil.  Saat itu
angin berhembus  kencang yang membuat kain baju wanita tersebut
melekat   dengan   tubuhnya   dan   menggambarkan   bentuk   bagian
belakang  tubuhnya.  Musa  AS  jengch  memandangnya  dan  berkata,
"Sekarang  kamu  di  belakang  saya.  Beritahukan  saya  dengan  suara

tentangaralijalan."

Ada yang mengatckan bahwa maksudnya,  sebelumnya Musa
AS telah berkata, "Kanu di belakang saya. Saya ini lelaki Ibrani, saya
tidak melihat kepada bagian belakang wanita. Beri saja saya petunjuk

jalan, ke kiri atau ke kanan.»1331

Itulch   sebabnya   mengapa   kemudian   wanita   itu   memberi

penilaian balk tentangnya di hadapan orang tuanya.  Demikian yang
dikatakan Ibnu Abbas RA.

Akhimya     Musa     AS      sampai     kapada      sosok     yang
mengundangnya  dan  dia  menceritakan  semua  urusannya  dari  awal
hingga akhir. Sosok yang mengundangnya kasihan kapadanya setelah
mendengar kisahnya, dan berkata,  S±±±jflf  2jj-i a, 5J;S LIJ£ Y'
"Janganlah kanu takut.  Kanu telah selamat dari orang-orang yang

za!/z.in  ztzf . " Dan,  Madyan tidak berada di  bawah kekuasaan  Fir'aun.

Lalu,  orang  tua wanita  itu menghidan8kan makanan  dan  Musa  AS
berkata,  "Saya tidak bisa memakannya.  Kami tidak diajarkan untuk
menjual agama kami dengan emas sapenuh bumi."

` Syu`aib   berkata,    "Ini   bukanlah   upal   atas   perbuatanmu

memberi minum hewan temakku. Tradisi kami dan tradisi orang tua

'33'  Atsar  riwayat  Ath-Thabari  (20/39).  Ibnu  katsir  meriwayatkan  senrfu  di

dalam pembahasan tentang tafsinya (5/239).



kami  adalah  menerima  tanu  dan  menjanu  makan  tetanu  kani."
Setelah itu Musa AS bersedia makan.

jK"rmqH Fiman Allah SWT, :j¥t E€€B: \#j±=£ =J'6  "Sa/CZA
seorang]332  dart kedua wanita itv berhata,  'Ya bapakku ambtllah ia
sebngtzz.  o7.a!#g )/a#g behe7/.cI  @ada  fa.f¢J'."  Ayat  ini  merupakan  dalil

bchwa  akad  menerima  upah  kelja  telch  dikenal  pada  zaman  itu.
Demikian  pula  halnya  dalam  setiap  agana  dijelaskan  tentang  clad
menerima  dan  memberi  upch  kelja.  Sebab,  akad  tersebut     sudah
merupakan   bagian   dari   kebutuhan   pribadi   manusia   dan   dalarn
kaitannya  dengan  sesama masyarakatnya.  Ayat  ini juga merupakan
dalil  atas bolehnya mendengar suara wanita.  Berbeda dengan orang
tuli, sebab, ketulian menaharmya dari mendengar suara wanita.

IKec»ai»: Fiman Allah SWT, a:S£ 5i iJ ~jfj6  "fpr'czz.b
berkata, 'Sesungguhnya aku bermaksud mehikchkan kamu'. " Aryat ini
merupakan dalil  atas bolehnya bagi wali wanita untuk menawarkan
anaknya   kepada   lelaki.    Ini   adalah   Sumch   yang   sudali   tetap
keberadaanya.  Seorang yang shalih dari Madyan menawarkan anak
wanitanya  kepada  lelaki   shalih  dari   Israil.   Umar  bin  Khaththab
menawarkan anak wanitanya Hafshah kapada Abu Bakar dan Utsman.

Ada pula  seorang wanita yang  menyerahkan  dirinya kapada
Rasulullah   SAW.   Di   antara  cara  yang  baik  pula  seorang  lelaki
menyerahkan  dirinya  kepada  wali  pihak  wanita.  Bisa juga  seorang
wanita menyerahkan dirinya kapada lelald shalih, meneladani ulana
sa/¢frASAa/I.A.  Ibnu Umar berkata ketika Hafshah menjanda, `Umar

]332    Perkataan    dilontarkan    oleh    yang    lebih   rmda,    yakni    yang    datang

mengundangnya, dan perkataannya:  :i;±==;i (ambz.JJaA I.a fez}agrz. ora#€ }Jang defer/.a

/pada fa.fa/) adalah `mtuk mengembalakan hewan ternak.



berkata kapada Utsman, "Jika kanu mau, aku nikahkan kamu dengan
Hafshah binti Umar."t333 IIR. AI Bukhari  secara sendiri.

Kefzf/.«ft: Ayat ini menjadi dalil bahwa tidck boleh bagi wanita
menikahkan dirinya sendiri, sebab, lelaki shalih Madyan ini menjadi
wali bagi  anaknya.  Demikianlch pendapat mayoritas ulana,  kecuali
Abu Hanifan. Telah dibicarckan sebelumnya.

Hcde/¢p¢»: Ayat ini juga menjadi dalil bahwa hak bagi orang
tua untuk menikahkan wanita gadisnya tanpa meminta persetujuannya.
Imani  Malik  berpendapat  demikian,  dan  berdalil  dengan  ayat  ini.
Pendapat ini jelas dan kuat dalam masalah ini. Pendalilan haan Malik
dengan    ayat    ini    menunjukkan   bahwa   imam   Malik    menolck
keberadaan riwayat Isralliyat, sebagainana telah dijelaskan. Di antara
ulama yang  sependapat  dengan  inam Malik  saputar hukum  dalam
masalah ini adalch Imam Syafi`i dan sejumlah besar ulama.

Imam  Abu  Hanifah berkata,  `Tidak  dibenarkan menikahkan

gndis kecil yang sudah bali8h tanpa seizinnya, sebab, dia telah sampai
kapnda  usia  menerima  beban  syariat.  Tidak  mengapa  menikahkan

gadis kecil  yang belum baligh tanpa  seizin dan kerelaannya,  sebab
tidak   ada   izin   dan   kerelaan   baginya   ianpa   ada   ulama   yang
menyelisihi.

jFese7»b#tori:  Para ulama bermadzhab  Syafi`i berdalil  dengan
fiman-Nya  a=g£   3i   iJ  ~j£  "Seszf»ggwh»ya  aha.  bermadszfd
me»z.haAhan     hamzf,"     bahwa    pemikchan     hanya     sat     dengan
menggunakan lafazh af-razi4/z.I/. (za[w"/[/.fuha, saya kawikankan kamu)
dan  a/  J#haafa  (a#hafefufro,  saya  menikahkan  kamu).  Pendapat  ini

'333  EEL  A| Bulchari  di dalan pehoahasan tentang Pernjkahan,.  bab:  Seseorang

Menyerahkan Anak Wanitanya dan Saudara Wanita Kepada Lelaki Shalih   (3/246,
247),  dan An-Nasa`i di dalam penfoahasan tentang Nikah, bab:  24, 30, dan Imam
AhmaddidalanA/Mus»ad(I/12).



dipegang pula oleh Rabi`ah, Abu Tsaur, Abu Ubaid, Daud, dan inam
Malik dengan beberapa periwayatan yang berbeda darinya.

U|ama  kitat334  berkata  dalam  pendapat  yang  masyhur,  "Sah

nikah  dengan menggunakan lafazh apa saja." Abu Hanifah berkata,
"Sah nikah dengan menggunakan lafazh apa saja yang menunjukkan

kapada kepemilikan yang abadi."

Adapun  pendapat  ulama  bermadchab  Syafi`i  yang  berdalil

dengan   ayat   ini   adalch   tidak   sapenuhnya   tepat.   Sebab,   syariat
dimcksud berlaku sebelum kita dan kita tidak mengetahui pendapat

yang tetap yang masyhur yang berlaku pada mereka.

Adapun Abu Hanifin beserta para sahabatnya, ats-Tsauri dan

AI Hasan bin Hay berkata, "Sch nikah dengan menggunakan lafazh
hibah  dan  lafazh  lairmya jika memang  sudah dipersaksikan.  Sebab,

perceraian  bisa  berlaku   dengan  lafazh  jelas   dan  lafazh  kinayah
ariasan). Mereka berkata, `Demikian pula halnya dengan pemikahan."
Mereka  juga  berkata,  "Adapun  kekhususan  bagi  Rasulullah  SAW
adalah  pernikahan tanpa mahar, dan bukan pernikahan dengan lafazh
ribch."  Pendapat  ini  dibenarkan  oleh  Ibnu  AI  Qasim,  dia berkata,
"Jika   seseorang   menghibahkan   anck   gadisnya   dan   mcksudnya

menikahkannya,  dalam  hal  ini  saya  meninggalkan  pendapat  Iman
Malik. Pemikahan bagi saya saperti jual beli."

Abu   Umar   berkata,    "Pendapat   yang   benar,   tidak   sah

pemikahan  dengan  menggunakan  lafazh  hibah.  Sama  saped  tidak
schnya  akad hibah harta dengan menggunakan  lafazh nikah.  Selain
dan   pada   itu,    sebuch   pemikahan   perlu   kapada   lafazh   yang
menjelaskan    yang    menghasilkan    persaksian.    Berbeda    dengan

perceraian,  dan  sebaiknya jangan  dikiaskan.  Semua  ulana  sapakat

1334 Lib. Afrfa" A/ 8wr`a#, karya lbnu AI Arabi (3/1468).



bchwa  tidak  sah  sebuch  pemikahan  dengan  menggunakan  lafazh,
'Saya  menghalalkan  untuk  Andd   aifan  'Saya  membolehkan  untwk

4#da',   demikian  pula  halnya  tidck  bolehnya  pernikahan   dengan
menggunakan lafazh hibah. Rasulullah SAW bersabda,

i, * i#Jj pr;
`Kalian telah menghalalkan kemaluan mereka  toara wanita)

dengan menggunahan nama Allah.'\33S Maksndnya, AI Q"` an.

Di  dalaln  AI  Qur`an  tidak  disebutkan  pemikahan  dengan
menggunakan  lafazh  hibah,  tetapi  dengan  lafazh  af-f¢zwz.z/.  acawin)
dan   a»-Zzz.haaA   (nikah).   Dan,   membolehkan   pemikahan   dengan

menggunckan lafazh hibah bemakna telah menghapuskan kekhususan
Rasulullah SAW."

Jresep«/«A:  Fiman Allah SWT,  ;ai:i  `g±1 cS££  "De»gr»
sa/aA seorang darz. fedzfa a#afahaf I.»z.. " Ayat ini menunjukkan bahwa

pernikahan dinaksud adalin sebuah tawaran den bukan akad. Sebab,
jika akad tentu sudah ditetapkan salah seorang dari kedua anaknya.
Walaupun para ulania berselisih pendapat tentang bolehnya jual beli

jika berkata, "Saya menjual kapada Anda salah satu dari budakku ini
dengan  harga  sekian,"  tetapi  mereka  tidak membolehkannya  dalam

punikchan. Sebab, yang demikian itu adalah pilihan den pihihan tidak
bersentuhandenganpemikahan.1336

]Kesebe/us:  Makki  berkata,  "Ayat  ini  mengandung  beberapa
kekhususan    dalam    pemikahan.    Di    antaranya:    Syu`aib    belum

L335 in Imam Muslim, dalam pehoahasan tentang Haji, bab: Hajinya Rasulullah

SAW. in. Abu Daud, Ibnu Majah, dan IR. Ad-Darimi di dalan Manasik Haji. IR.
Imam Ahmad di dalam .4/ Wusnad (5/73).

t336  Semun  pe|hoicaraan  ini  dinuhilkan  dari  AAham  .4/  g!„`an,  karya  lbnu  AI

jhabi (3/1469).



menentukan   siapa   calonnya,   tidak   menjelaskan   awal   waktunya,
menjadikan pekeljaan  sebagai  maliamya dan ketika Musa AS  telah
menyetubuhinya  dia  tidak  memberikan  sedikit  harta  pun  kepada
istrinya.

Menurut  saya  (AI  Qurthubi),  "Empat  masalch  berikut  ini
termasuk ke dalam pembahasan kesebelas ini:

1.   Penentuan.   Ulana   kita   berkata,   "Penentuan   agcknya
dilakukan  kemudian   dengan  jalan  pembicaraan  dan  pembujukan.
Awalnya adalah penawaran secara umum, setelah itu ditentukan."

Ada   yang   mengatckan   bahwa   maksudnya,    Syu'aib   AS
menikahkannya dengan Shafawarya yakni yang muda. Diriwayatkan
dari Abu Dzar,  dia berkata:  Rasulullch SAW bersabda kepada saya,
"Jiha kamu ditanya tenlang pilihan Musa AS, maka katakanlch 'Yang

terbaik dan pemahamannya bagus.  Jiha ka:rm ditanya wc[rita mana

yang  dinikahinya,  maha  katakanlah,  `Adiknya`,  yalmi  yang  datan,B
menemuinya dan berkata  5£-i 6j;;±=;i ¢; J¥  ±>£ :L#t E{<G:;:
':±fq{\     `Ya Bapckku, anbiirch ia sebagai orang yang bekerja ®eda

kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang ka:mu ambil
untwk   bekerja   ®ada   kita)   ialch   orang   yang   heat   lagi   dapat
dipercaya'.""]

Ada yang mengatakan bchwa maksudnya, Hilrmah pemikahan
Musa AS  dengan  yang  lebih muda,  walaupun  yang  lebih  tua pada
kenyataannya  lebih  membutuhkannya,  adalah  agar  Musa  AS  tidak
cendenmg kapadanya, sebab, Musa AS telah melihat sebelumnya saat
datang mengundangnya dan beljalan bersama menuju runahnya. Jika

pilihan ditetapkan kepada yang tua, bisa jadi Musa AS menerimanya

L337 Disebut|ran |bnu Katsir di dalam pelhoahasan tentang tafsinya (3/386) dari

riwayat AI Bazar.



tetapi menvimpan sesuatu di hatinya terhadap yang muda. Ada yang
berkataL338   a|asannya   selain   itu,   wa//aAw   a'/czm.   Dalan   beberapa

riwayat   disebutkan   bchwa  Musa   AS   menikahi   yang   lebih   tua,
denrikian yang diriwayatkan AI Qusyairi.

2. Tentang kapan pemikahan dimulai, ayat pembahasan tidak
menyebutkannya. Bisa jadi diresmikan kemudian, jika tidak maka dari
dimulainya akad.

3.  Adapun    pernikahan  dengan mahar bekelja  dijelaskan  di
dalam ayat. Bahkan syariat kita telah menetapkan kebolehannya, dan
disebutkan  dalam  sebuah  hadits  sescorang  menikah  dengan  mahar
hapalan  AI  Qur`an  yang  dimilikinya.  Hadits  tersebut  diriwayatkan
oleh sejumlah ulama hadits. Pada beberapa j alur riwayatnya berbunyi:
Rasulullah   SAW  bersabda,   "4dafaczfa   a);af  j4/  giir`a#  );¢ng  faczmw

Aapa/.?" Sahabat tersebut berkata, "Surah AI Baqarah dan setelahnya."
Rasulullah SAW bersabda, ``4/arz. dz.a 20 cz)Aa[f, da» wa»z.ftz I.fu me»/.adz.

istrimu.n\339

Dalam hal ini ulama berselisih pendapat dan terbagi dalam tiga

pemyataan: Imam Malik menghukumkannya makruh. Ibnu AI Qasin
melarangnya.  Ibnu Habib membolehkarmya, dan ini adalah pendapat
Asy-Syafi`i    dan    sahabat-sahabathya.    Mereka    berkata,    "Boleh
menjadikan  manfaat  pekedaan  sebagai   mahar,   saperti  penjahitan

pakaian, pendirian bangunan den pembelajaran AI Qur` an."

1338Lih.j4AhamAJ9lr`a#unmnuAIArabi(3/1470).
L3" EnL.  AI Bukhari di dalam pelhoahasan tentang Pemikahap  bab:  Pemerinah

Sebagai Wall. Imam Muslin di dalam pembahasan tentang Nikah, bab: Mahar dan
Bolehnya  Pehoelajaran AI  Qur'an dan Cincin Besi  dan I,ainnya  Sebagai  Mahar.
Imam Malik,  dalan pehoahasan  tentang  Pemikahan,  bab:  Tentang  Mahar,  Rasa
Malu dan Sebagainya.



Imani   Abu   Hanifch   berkata,    "Tidak   sah,    tetapi   boleh

menjadikan  pelayanan  budaknya  terhadap  istrinya  selama  setahun
sebagai  mahar  pemikahan,  atau  menempati  rumah  selama  setahun
sebagai  mchar.  Sebab,  rumah  dan  budak  adalah  harta,  dan  bukan

pelayanan tersebut yang dinilai sebagai harta. "

Abu AI Hasan AI Karkhi berkata, "Boleh pernikahan dengan
menggunakan lafazh upah bekelja, berdasarkan firman-Nya,   #j6

<j;j±1"Berikanlchkepadamerekamaharnya(upchnydy."\34°
Abu Bakar Ar-Razi berkata, "Tidak sah, sebab bekeria adalah

akad  yang  dibatasi  batas  waktu,  dan  pemikahan  itu  akad  untuk
selamanya. Keduanys kontradiktif."

Ibnu  AI   Qasim  berkata,   "Boleh  membatalkan  pemikahan
sebelum  pernikahan  berlangsung,   dan  pemikahan  kokoh  berlaku
set;lchpernikahanberlangsung."

Ashbagh berkata, "Jika dengan itu -setelch 'pertemuan suami
istri'- suani memberikan sedikit harta dengan kontan, maka teljadi

perselisihan  pendapat  di  dalarnnya.  Jika  suani  tidak  memberikan
sedikit  harta  -setelah  'pertemuan  suani  istriL  perselisihan  di
dalanmya  bertanbch  sengit.  Akan  tetapi,  pemikahan  tetap  berlaku
sebagainana   berlaku   pada   kisah   Syu`aib   AS.   Demikian   yang
dikatakan Imani Malik, Ibnu AI Mawwaz dan Asyhab.

Sejunilah ulana dahulu dan ]dni mencoba menafsirkan lain isi
ayat  ini  pada  kasus  masalah  ini.  mnu  Khuwaizi  mandad  berkata,
"Ayat ini mengandung isi adanya pemikahan dengan upah bekeja dan

akad  nikah  sah,  tetapi  malm]h    menjadikan  upah  bekelja  sebagai
mahar. Hendaknya malar berupa harta sebagaimana fiman-Nya,   ®i

1340 Qs. An-Nisaa`  [4]: 24.



{±±i±  S±ijL>  .{jf3   ` (yaitw) menc?¥..isteri-isteri dengan hartarm
w#ut d[.hawz.#z. bctha# w#fwfa be#z.#a '. ''[34' Demikianlah perkataan para

sahabat kami semua.

4.   Adapun   perkataannya,   "Jika   suami   tidak   memberikan
sedikit   harta   secara   kontan   -setelch   'perfemuan   suami    istri'-

perselisihan  di  dalarmya  bertambch  sengit."  Apakah  "pertemuan
suami istri" ketika akad berlangsung atau "Disahkan" ketika sedang
drlam perialanan? Ulama kita telch melarang "pertemuan suami istri",
kecuali setelah memberikan sedikit harta seeara kontan walaupun I/4
dinar.  Demikian  yang  dikatalkan  Ibnu  AI  Qasim.  Akan  tetapi, jika
"pertemuan  suami  istri"  teljadi  sebelum  penberian  sedikit  harta

kontan, pemikahan tetap berlangsung. Sebab, ulama kontemporer kita
berkata,   "Menyegerakan   mahar   atau   sedikit   dari   mahar   adalah
dianjurkan,  dengan  asumsi mahar berfungsi untuk menjaga ``hewan

gembalaan", maka memulal pekebaan adalah bagian dari harta kontan
dari mahar tersebut."

'  Jika    `bertemuan  suami  istri"  disahkan  ketika  sang  suami

masih  dalam  peljalanan  dan  lania  sehingga  penantian  memanjang,
maka pernikahan sah, walaupun memakan walrfui "Sapanjang usia",
itu  apabila pemikahan tanpa syarat.  Jika pemikahan dengan  syarat,
maka tidak boleh, kecuali apabila tujuarmya Q[eterlambatan itu) bisa
dibenarkan, seped, persiapan membangun rumah atau memanti hingga
calbn   istri   layak   untuk   "Disetubuhi"  jika   belum   cukup   umur.
Demikian yang ditulis oleh ulama kami.

ffed«a  befas:  Ayat  ini  berisi  bolehnya  penggabungan  upah
kelja dcngan nikah. Ulama kita berbeda pendapat dalam masalch ini

'3`' Qs. An-Nisaa` [4]: 24. Lib. i4hham ,4/ g"r`ow (3/1476).



dan  texpecah  ke  dalan  tiga  pemyataan[342:  Perfama:  dikatakan  di

dalam rsamclcz7„.)/aft 4bw Za!.d: Makruh, tetapi bila teljadi berlaku.

Kedwa:   imam  Malik  dan  mnu  AI   Qasim  berkata  (dalam

pendapat  yang  mayshur),  "Tidak  boleh,  dan  pemikahan  dibatalkan
sebeluni  dan  sesudahnya,  sebab,  maksud kedua pelakunya berbeda,
dan hukun ini  sebagaimana yang berlaku di dalan akad-akad yang

jelas."

Kefz.gr:   Asyhab   dan   Ashba8h  membolehkannya.   Ibnu   AI

Arabit343 berkata, "Pendapat ini benar, dan kebenaran ini dikandung
oleh  ayat  ini."  hiam  Malik  berkata,  "Pemikchan ifu  sedikit  persis
dengan jual beli." Maka apakah perbedann antara upah bekelja dengan

jual beli, dan jual beli dengan pemikahan?"

Cabang   Masalah:    Jika   suami   memberi   mahar   berupa

pelajaran   membuat   syalr   yang   dibolehkan,   pernikahan   sah.   AI
Muzanni   berkata,   "Syalr   yang   dibolehkan   itu   saperti   perkataan
seorang penyair:

Seseorang berhata, keuntunganku, hartaku

Takwa kepada Allah adalch lebih balk dari sem:uanya

Jika  malaniya berupa  pelajaran  membuat  syalr  yang berisi
maksiat, maka itu sama dengan memberi mahar berupa khaner dan
babi.

IFed.gq beJm Fiman Allah SWT,  d= C±£3  e;#   C)i 7G
"Alas dasar bahwa kamu beke]ja denganku selama delapan tahan."

Selanjutnya dikatakan dengan jelas lamanya nasa kelja. Imam Malik
berkata,  "Bahwa yang denrikian  itu dibolehkan dan  dibawa kapada

1342 Lib. ,4Afam AJ giv`a# (3/1476).
u3 Ibid.



kebiasaan yang berlaku, tanpa harus menyebutkan j enis pekej aannya.
Kenyataan  ini  dijelaskan  dalam  kisah  Musa  AS  ini,  di  dalamnya
disebutkan pekelj aan secara mutlak."

Imam   Abu   Hanifin   dan   haam   Syafi`i   berkata,   "Tidak
dibolehkan   hingga   disebutkan  jenis   pekejaannya.   Ketidaktahuan
tersebut menj adi alasan ketidakbolehannya." Imam Bukhari membuat

judul bab, "Bab Mengupahkan Pekerjaan Dengan Menjelaskan Masa
Kebanya  Tetapi  Tidck  Disebutkan  Jenis  Pekeljaarmya Berdasarkan
Fiman-Nya,d=C#.eji:CC)i7G."

AI Muhallab berkata, "Apa yang dibuat Imam AI Bulchari itu
tidak benar. Sebab, pekelj aannya sudah dikenal di masyarakat mereka,
berupa,  memberi  minum  hewan-hewan  temak,  mengembalakannya,
mengurus  pertanian  dan  pekejaan-pekeljaan  semisal  yang  berlaku

pada  penduduk  sahara.   Semua  itu  sudah  mereka  pahami  dengan
sendirinya  tanpa  harus  menjelaskan jenis  den  kadar  pekeljaannya.
Saperfi jika sescorang berkata,  'Anda mengunisi  lahan pertanian ini
selama setahLm.' Atau, 'Anda mengembalakan hewan temak ini selama
setahun. ' Jenis-j enis pekeb aan tersebut dan lainnya sudah dikenal bagi

penduduk  sahara,  tanpa  kita  harus  merincinya.  Menurut  mayoritas
ulama  yang  tidck  dibolehkan  adalah  apabila  nasa  keljanya  tidak
diketahui, dan pekeljaanya tidak diketahui dan tidak masyhur pada
sebuch negeri."

Ibnu   AI   Arabi   berkata,L344   ``Sejumlah   ulama   ahli   tafsir

menyebutkan  bahwa  Syu`aib  AS  menjelaskan  j.enis  pekebaannya

yakni  mengembalakan domba.1345  Tetapi jalur periwayatannya tidak

\3" Lib. Ahkam AI Qur`an (311472).
L345 /{a `a/ a/ macs);fyaA, pengehoalaan hewan ternak. Tar `a,  fi`il mndhari` (UPJJ),

ra `y¢a, mashdar, dan ar-rtz `z)o;aA adalah hewan temak yang merumput.



sAa!Az.A.  Dan,  ulama berkata,  "Bchwa lelald  shalih Madyan itu hanya

mempunyai  hewan  temak  domba,  dan keadaannya ini  cukup  untuk
menj.adi pengganti atas penjelasan jenis pekeljaan yang dimaksud."

IElecmpaf be/as:  Ulana sapakat  atas  dibolehkannya memberi

upah  pekeq.a  mengembalakan  domba  dalam  beberapa  bulan  yang
diketahui, dengan upah yang jelas dan jumlah domba gembalaan yang
terhitung. Jika jumlch domba gembalaan diketchui dan defenitif, maka
ulana kita merincinya.

Ibnu  AI  Qasim  berkata,  ``Tidck  boleh  sehingga  disyaratkan

menggantinya jika mati." Riwayat ini lemch sekali. Kita perhatikan,
lelaki  shalih  Madyan  ini  mengupahkan  pekeljaan  mengembalakan
domba temaknya kapada Musa AS  dengan tanpa syarat mengganti.
Jika   sebaliknya,   tanpa   penyebutan   dan   penetapan,   maka   boleh
menurut ulama kita Q4alikiyah)."

Imam Abu Hanifch dan inam Syafi`i berkata, "Tidak boleh,
sebab tidak jelas dan tidak diketahui." Ulana kita (madzhab Maliki)
mempercayakannya kapada tradisi di setiap negeri, sebagaimana yang
telah    kami    bahas.    Dan,    bagi    pekelja    upah    sesuai    dengan
kemampuannya  dan kekuatannya.  Ulana kita  menanbahkan,  tidck
diperbolehkan  sehingga pemilik usaha mengetahui  kemanpuan  dan
kekuatannya.   Pendapat   ini   benar.   Syu'aib   AS   telch   mengetahui
kekuatan Musa AS dalaln mengan8kat batu.

Jre7z.7»a be/as: Imam Malik berkata, ``Pekelja tidak dibebankan

untuk  menanggung  kemun8kinan  kerugian  berupa  matinya  hewan
temck   atau   hilang   dicuri.    Sebab,   pekelja   itu   layaknya   orang
kapercayaan  saperti wakil.  hoam AI  Bulthari  membuat j.udul,  "Bab
Jika  Pengembala  atau  Wakil  Melihat  Seekor  Kambing  Mati,  atau
Sedikit Cacat maka Dia Memperbaikinya Khawatir Rusak." haani Al



Bukhari  menvitir  hadits  riwayat  Ka`ab  bin  Malik  dari   ayahnya,
bahwasanya   mereka   mempunyai   domba   yang   digembalckan   di
Sa|a`.]346  Seorang budak wanita kami melihat  seekor kambing kani

hanpir  saja mati,  maka budak wanita kani  itu memecah batu  dan
menyembelih kambing itu dengan pecahan batu tersebut.

Ayahnya berkata, "Jangan kalian makan sampai saya bertanya
kepada   Rasulullah   SAW   -atau   orang   untuk   bertanya   kapada
Rasulullah SAW- Setelah bertanya -atau utusannya yang bertanya,
Rasulullah  SAW  membolehkannya  untuk  memakannya."  Abdullah
berkata,  "Mengherankan  saya,  dia  itu  budak  wanita  dan  dia  yang
menyembelih."

AI Muhallab berkata, "Pada nash hadits ini terdapat perintah
untuk  mempercayai  pekerja pengembala  dan  wakil  yang  telah  kita

percayai,  selana  tidak  dengan  nyata berkhianat  dan  berdusta."  Ini
adalah pendapat Imam Malik dan sejumlah ulana.

Ibnu  AI  Qasim  berkata,  "Jika  khawatir  kambing  mati  lalu
menyembelihnya dan pengembala datang dengan membawa kanbing

yang   telah   tersembelih,   mcka   pemiliknya   mempercayainya   dan
pengembala  tidak  dibebankan  tanggungjawab  ganti  rugi,"  Ulana
lairmya  berkata,   "Pengembala  menanggung   perbuatarmya   hingga
membuldikan apa yang dikatakannya."

jree#am bcJas: Ibnu AI Qasim dan Asyhab berbeda pendapat

pada masalali jika pengembala mengawinkan hewan betinanya tanpa
seizin pemiliknya dan wafat, maka Ibnu AI Qasim berkata, `Tidck ada

t346 Sa/a `,  nana sebuah gunung  di pasar Madinah.  AI Achari berkata,  "Sebuah

tempat dekat Madinah. Sa/a ` juga adalal nana sebuah benteng di lenfoah Musa AS.
I;Ill Mu `jam AI Buldan (31268).



penanggungan bagi pengembala, sebab, upaya mengawinkan terhitung
dalanupayamenjagapengembanganharta."

Asyhab berkata, "Baginya penanggungan." Pendapat Ibnu AI

Qasim lebih dekat kapada kebenaran berdasarkan dalil hadits Ka`ab,
dan bahwa pengembala tidak dibebankan menanggung kerugian yang
timbul   akibat   ijtihadnya  jika   dia   memang   dikenal   ahli   dalan
bidangnya dan mengerti menjaga harta. Jika sebaliknya, seorang yang
memang   tidak  berakhlak  mulia  bahkan  kerap   berbuat  dosa  dan

pemilik harta hendak membebankan penanggungan kapadanya, maka
baginya hak tersebut.  Sebab, pemilik harta tidak percaya kapadanya
di sebabkan kefasikannya.

Kef«j«A be/d!s: Tidak ada riwayat yang menyebutkan upah apa

yang diterima Musa AS  Akan tetapi, Yahya bin Salam meriwayatkan
bahwa Syu'aib AS menjadikan setiap anck kambing yang lahir yang
wama tubuhnya berbeda dengan warna induknya sebagai upah bagi
Musa   AS       Maka,   Allah   SWT   mewahyukan   kepadanya   agar
melemparkan  tongkatnya  ke   arab  kambing-kambing  betina  yang
kemudian temyata melahirkan anak-anak kanbing yang tidak sama
wama tubuhnya dengan wama tubuh induknya.

Perawi    selain   Yahya   berkata,    "Sebaliknya,    syu'aib    AS
menjadikan  setiap  anak  kanbing  yang  lahir  dengan  wama  tubuh

(g4!¢J!.bw    /a##)   berbelang-belang   sebagai   upah   bagi   Musa   AS
Temyata setiap anck kambing lahir dengan wana berbelang-belang."

AI  Qusyairi  menyebutkan,  `Ketika  Syu'aib  AS  menjadikan
Musa AS pekelja upchannya, dia beckata kapadanya, 'Masuklah kamu
ke  da.lam  ruangan  (dimaksud),  dan  ambillah  sebuah  ton8kat  dari
ton8kat-tongkat yang terdapat di dalannya'."



Musa AS  pergi  dan mengambilnya.  Tongkat tersebut  adalah
ton8kat nabi Adam AS  yang beliau keluarkan dari  surga.  Kemudian

ton8kat tersebut menjadi tongkat warisan di antara para Nabi, hingga
akhimya jatuh  ke  tangan  Syu'aib  AS.  Syu'aib  AS  memerintahkan
Musa  AS  agar  mengembalikan  tongkat  tersebut  ke  tempatnya  dan
memilih  ton9kat  yang  laln  yang  ada  di  ruangan  dimaksud.  Akan
tetapi,  setiap  kali  Musa  AS  mengambilnya,  hanya  ton8kat  tersebut

yang  menempel   di  tangannya.   Demikianlah,   hal   itu  berlangsung
selama tujuh kali.  Sampai di sini, syu'aib AS memchami ada sesuatu
di dalam diri Musa AS.

Esok paginya Syu'aib AS berkata kapada Musa AS, "Bawalah
hewan gembalaan menuju jalan yang bercabang, lalu ambil jalan yang
kanan,  di  sana  sedikit  ada  rumput.  Jangan  ambil  jalan  yang  kiri,
memang di sana banyak terdapat rumput, tetapi ada seekor ular piton
besar yang memakan hewan temak."

Musa AS berangkat dan memilih jalan yang kiri, tanpa bisa
menahan diri. Pada saatnya Musa AS tertidur dan ular piton muncul.
Saat demikian,  tiba-tiba tongkat ban8kit tegak dan berubah menjadi
sebatang    besi     yang    kemudian    menyerang    ular    piton    dan
membunuhnya. Setelahnya, ton8kat tersebut kembali kapada Musa AS
Ketika Musa AS terbangun, dia melihat ton9kathya berlumuran darah
dan di dekatnya seekor ular piton terbunuh.

Waktu  Isya,  Musa  AS  kembali  ke  rumah.  Syu'aib  AS  ini
seorang  yang  sudah  tua  dan  buta.  Syu'aib  AS  menyentuh  hewan
temaknya  dan  dia  merasakan  hewannya  kali  ini  terasa  gemuk  dan
segar.  Syu'aib  AS  bertanya kapeda Musa AS  tentang kej.adian yang

dialaminya.    Musa    AS    menceritakannya.    Syu'aib    AS    bahagia
mendengarnya, dan berkata kapada Musa AS, "Setiap kambing yang



melahirkan anaknya pada tahun ini,  apabila tubuhnya memiliki  dua
wanna, maka ia milikmu."

Sungguh   ajaib,   pada   tahun   itu   semua   induk   kambing
melahirkan  anak kambing berwama  lebih  dari  satu pada tubuhnya.
Syu'aib  AS  semakin pcham,  Musa AS  memiliki  kedudukan  di  sisi
Tuharmya.

Uyainch  bin  Hushn  meriwayatkan,  bahwa Rasulullch  SAW
bersztoda, "Upah Musa AS adalch perut yang kenyang dan kemaluan

yangtdyagadaridosa."""

Syu'aib AS berkata kepada Musa AS, `Untukmu anck-anaknya
-yalmi anak-anak yang dilahirkan kanbing- yang berwama tidak

safu, tidak  `aLzwz&,  tidak /us);zfus)/,  tidak hamwus)/,  tidak dAabw«b den

tidak  tea `zf#/."

AI Harawi berkata, "4/  `14zzfz& adalch a/ B¢fa.i. 'aA diambil deri

lafazh a/ `;4zaaLz yang berarti tanah yang keras, artinya di sini kanbing

yang  air  susunya  sangat  sedikit.  Dikatakan:   f& `aezar¢f  asy-ryaaf
artinya kambing yang kering air susunya. i4/ Fas);zfzrsy adalah air susu

yang keluar menyembur tanpa diperah dan itu disebabkan besanya
saluran  air  susunya.  Semakna  dengannya  a/ /afe"A  (yang  banyak
terbcka) ate-tsarz„ (yang melimpah-ruah). Kalinat semisalnya, "Ja
`aftyryq[»rfu  /usynya  a/  wafAbz"  yakni  aku  akan  mengeluarkan

marahmu dan kesombonganmu dari kapalamu. Dikatakan: /zzp4sya as-
sogaa `a  artinya  mengeluarkan  angin  darinya.  Di  antaranya  bunyi
sedunh lnndj:ts, "Sesungguhnya  syetan  ya!fusysyu  dari  antara  kedua

t3" Discbutkan mnu Katsir di dalan pehoahasan tentang tafsinya (3/386) dari

rirmyat lbnu Abi Hatim



Pantat ha:in sehingga seseorang menyangka dia telch berhadats."1348
Yakni, meniup  angin dengan pelan.

4/  faczme{as)/  adalah  puting  susu  yang  kecil.  Disebut juga  a/

faa!7»j.I.s);c7A.  Disebut  demikian,  sebab,  puting  susunya  mengerut.  Di

antaranya  dikatakan:   ra/.w/w"  faczmz.is)/  cz/  I.za¢r  (lelaki  dengan  kain

kusut). j4/ Has)/ttc{d (sesuatu yang keras) semisal dengan cz/ hamwws}7.

4d%-Dfoabwwb   lubang   saluran   air  susu   yang   sempit.  £4dfe-D%abbw

adalah  susu  yang  keluar  yang  diperas  dengan  keras.  ,4ts-rsa `ww/

adalah kanbing yang mempunyai mata tetek yang lebih disebut ats-
tsa`/w.   j4ts-rsa`/w  juga  bermakna   gigi   yang  berlebih.   Gigi   yang

berlebih   itu   disebut   ar-ra'zfzf/  artinya   gigi   tambahan.   Dikatakan:

r¢/.w/w#   a!ts `a/  yakni  yang  giginya  tumbuh  lebih.  .4ts-rsa `/w  juga

bemakna saluran air susu yang sempit."

AI Harawi juga berkata, `Tenafsiran lafazh qaa/I.bw a/-/aw# di
dalam   hadits   adalali   wama   tubuh   anak   kanbing   yang   tidak
sebagainana wama induknya. "

JKedefap¢# beJ¢s: Tidak dibolehkan akad menerima upch kelja
dengan upah yang tidak diketahui. K6lahiran anak kambing itu sesuatu

yang tidak diketahui. Di beberapa negara maju dapat diketahui tentang
kapastian kelahiran anak kambing, berapa jumlah di dalam kandungan
serta  kemun8kinan  selamat  dalam  persalinan,  saperti  di  Mesir  dan
negara lainya. Hanya saja syariat kita tidak membolehkannya. Sebab,
Rasulullah  SAW melarang prcktek jual bell  a/ gfaarar,  yakni,  yang
mengandung penipuan (walau pun maksudnya tidak menipu).

Rasulullch SAW juga melarang jual bell a/ madAaamz.z.# dan a/

rna/a!agz.I.A.  4/ A4lczdAaomz.z.»  adalah jual beli janin hewan  yang masih

'3"  Disebutkan Ibm AI Atsir di dalan .4n-jvz.Aa}iaA (3/447).



berada  di  perut  induknya,  dan  a!/  rna/aaqz.I.fe  adalah jual  beli  calon

bakaljaninhewanyangbenihnyamasihberadapadahewanpejantan.

Berbeda dengan itu, seorang penyalr berkata:

Jc[rimberadadiperuthewanbertaringyangha:nd|]349

Pemasalahan  ini  telah  dibahas  sebelumnya  pada  surah  AI
Hijrt35°,  dan  bahwasanya  Rasyad  bin  Ma`mar  membolehkan  cknd
menerima upah bekeja mengembalakan kambing sebesar 1/3 dan I/4
bagian dari per ekomya.

Ibnu Sirin dan Atha` berkata, "Dari bagian upahnya dijahitkan
baju untuknya." Pendapat ini juga dinyatakan oleh inan Ahmnd.

iKescmbf./ow dc/us:  Pentingnya menetapkan syarat pemikchan

setara  dalani  sebuali  clad  nikah.  Ulana  berbeda  pendapat  apakch
setara   dalam   agama,    dalan   harta   dan   ketunman   atau   setara
sebagiannya. Pendapat yang benar, bolehnya pemikahan tanpa setara,
berdasarkan fiman-Nyap -ffii ,fi( i:e 3=i;£==i  6L   "See"»ggzfAnyc
orang yang paling muha di autara ka:rm di sisi Allah ialch orang

yang paling taqwa di antara kanu.
1351

Saat  Musa  AS   datang  ke  Madyan,  beliau  datang  dalan
keadaan   terasing,   terbuang,   dalam  ketakutan,   sendiri,   lapar   dan
berpakaian  tidck  layck.  Akan  tetapi,  Syu'aib  AS  menikahkarmya
dengan    anaknya    setelah    melihat    keadaarmya    dan    kebagusan
agamanya.  Syu'aib  AS  menolak  lanaran  yang  datang  kapadanya.
Pembahasan masalch ini telch dipapackan sebelumnya seeara panj ang
idtoar,walhamdrltllah.

'349 Syair pendukung ini tertulis demihian di dalam ,4Afam i4J gwr`an, kar)ra Ibnu

A`,#i{3#s7ir5);yat22darisurahAIHijr.
135' Qs. A| Hujunt [49]:  13.



jrcdw¢ p#Jwft :  Sebagian ulama berkata, "Apa yang dilakukan

Syu'aib AS terhadap Musa AS yang berkaitan dengan pekedaan serta
upah mengembala bukanlah mahar bagi pemikahannya dengan anak
wanitanya.  Itu  adalah  persyaratan  yang  dia  tetapkan  sendiri  untuk
dirinya,   sebagaimana  yang  biasa  dilakukan  orang-orang  Arab.  Di
antara kebiasaan orang-orang Arab adalah memberi syarat bagi mahar
anak gadisnya, seperti Anda berkata, 'Aku akan berbuat demikian dan
ini wajib atas diriku sendiri'. dengan demikian pemikahan Musa AS
tanpa  mahar.  Syu'aib  AS  menyerahkan  anaknya  kepada  Musa  AS
tanpa mahar, dan itu dibolehkan."

|bnu A| Arabit352 berkata,  "Apa yang dilakukan orang-orang
Arab ini adalah persen dan kelebihan deri mahar, dan ini haram tidak

pantas   bagi   para   Nabi   melakukannya.   Akan   tetapi   jika   wali
mensyaratkan  sesuatu  untuk  dirinya,  ulama berbeda pendapat pada
masalah     jika     scorang     suani     mengeluarkan     sesuatu     deri
kepemilikannya tetapi sesuatu tersebut tidak menjadi milik istri dalani
dua pendapat.  Perf¢ma:  Boleh. Kedwa:  Tidak boleh.  Pendapat yang
benar bagi saya adalah membaS masalah. Yakni, wanita itu ada dua

jenis, perawan dan janda.

Jika janda, maka boleh, sebab dia berhak menikahkan dirinya
sendiri. Wali hanya berfungsi sebagai saksi. Bahkan wali tidak berhak
mencegah   pengantin   wanita   menyerahkan   harta   pengganti   atas

pemikahannya  kapada  suaminya.   Sama  sebagaimana  orang  yang
mewakilkan  tidck  berhak  untuk  melarang  wakilnya  mendapatkan
harta pengganti (tips) dalam sebunh akad jual beli.

Jika perawan, maka cked nikah berada di tangannya. Jika harta

pengganti (mahar) tadi tidak masuk ke delam kapemilikannya, maka

1352 Lib. Afoham .4J gwr`an (3/1473).



itu seperti mchar yang diberikan dan jatuh bukan kepada pasangannya,
dan  ini  tidck benar.  Jika hal  ini  teljadi  sebelum pemikahan,  maka
dibatalkan.  Tetapi  jika  pemikahan  telah  tebadi,  maka  pemikahan
dianggap sch, berdasarkan riwayat yang masyhur. 7ya/fea"d#/I.//aft.

JKedr¢ pwfuft s¢fw : Setelah menyebutkan syarat pernikahannya

(yakni bekelja selama 8 tahun), syu'aib AS kemudian menanbahkan
nasa kelja 2 tahun lagi (menjadi 10 tchun) sebagai sebentuk kebaikan.
Dan,  hukum  yang  berlcku  antara  8  tahun pertama  dengan  2  tahun
kedua    adalah    tidak    sama.    Satu   dengan    lairmya   tidak    dapat

digabungkan.  Ini jelas, bchwa hukum fardhu tidak dapat disamakan
dengan hukum  anjuran.  0leh sebab  itu di  dalam  akad wajib  segala
sesuatunya  mesti  dijelaskan,   dan  kemudian  dikatakan  Oika  ingin
ditanbahkan),  ``Dan  dengan  kelebihan  demikian."  Syarat  beljalan
sesual  dengan  yang  ditetapkan,  dan hukum  anjuran bejalan  sesuai
aturamya.  Sanpai  di  sini,  teipisahlah  antara  yang  wajib  dan  yang
dianjurkan.

Ada   yang   mengatakan   bahwa   maksudnya,   lafazh   yang
diucapkan Syu'aib AS adalah lafazh terbaik dalam sebuah pemikahan,

yalmi,  "Aku menikahkanmu dengan anakku"  adalah  lebih baik dari
"Aku   menikahkan   anakku   denganmu"   sebagaimana   yang   akan

dijelaskan  nanti  pada  surah  AI  AhzaabL353.  Syu'aib  AS  menjadikan

masa kelja 8 tahun sebagai syarat, dan menyempunakanya 10 tahun
sebagal sebuah kemuliaan harga diri.

iFed«¢ p«/«A d«¢: Fiman Allah SWT,  2££;  cji; dl~`S j6
-.S  <j6± st  ±j;i     ;S=f5}i\ {3.i  ``Dia (Musa) bar;kata, `Itulah

®erjanjian) antara alca dan kanu. Mana soy a dari kedua waktu yang
diterttukan itu aku sempurmakan, maka tidak ada tuntutan tambahan

1353 Lih. Tafsir ayat 49 dari surah AI Ahzab.



aJas  dz.rz.ha  ¢agz)'. "  Setelah  Syu'aib  AS  selesai  dari  perkataannya,

Musa   AS   menegaskan   dan   mengikrarkan   peljanjian   yang   telch
ditetapkan  bahwa  syaratnya  adalah  bekeq.a  selama  8  tahun.  Lafazh

\==}i  "Ma#a  s¢/.a"1354   adalah  kalimat   z.sfz7Hcz"   dan   dibaca  dengan

#asAab  karena  kata  kelja   j{j£  "4faf  se7»p"rmaha»",  dan  lafazh

¢&=i<Yl"Kedra"kf#yaHgdz.fe#f#fro#"dibacarendch(kasrah)karena
lafazh  ci    di-idfaa/q[A-kan  (ditambahkan)  ke  dalam  4/  a/.a/az.#,  dan

lafazh  u  berfungsi  sebagai  penyanibung  (sfoz./aft)  yang  menguatkan,

dan  ayat mengandung  makna  syarat berikut jawabnya.  Gji;  Sir
"Maha tidck ada tuntutan tambahan." Laif azh <j6i: dihaca. manshub

karena ndanya lafal i.

Ibnu Kaisan berkata, "Lafazh u berada pada kedudukan 47}a/Z%

acasrah) dengan masuknya lafazh tjf sebagai mudhaf  ke dalam lafazh
ho,  dan  lafazh  ho nakirah  (indefihitiD,  dan   ;g=:<tyl adalah pengganti

(Gadro bagi lafazh u}. Demikian pula hal dengan fiman-Nya,        \:i
f uA 'f;,  -,£. "Maha disebabkan rahmat dari Allah."1355 Lzifazh  -,3:i:.
adalah  dado/ bagi  lafazh  1..  Makki  berkata,  "Ibnu Kaisan berusala
untuk tidak mengatakan ada lafazh tambahan di dalani AI Qur`an, dan
Kaisan berhasil melakukannya."

AI  Hasan membacanya demikian,  "L£.i dengan );a`  s«faz»]356."

Ibnu   Mas`ud   membacanya   demikian,   "`a)rye   a/    `a/.p/az.#z.   m¢a

gadAaz.fu."t357   Mayoritas   ulana   membacanya   demihian:    <!jj;
dengan   `az.in  dAammch.  Abu  Haiwal  membacanya  dengan  meng-

135`Lih./'ndA/g#r`a#,karyaAn-N`]ihas(3/236).

:::g:qL``Fini[3d:s:::d[anolehlbnuAthiychdalam"Mwtiaror"Wa/.ie
('Z!±]6Z2;dfanA]haHayyandalanAIBahrAIMuhith(7|ns).



kasrch-kannya:1358         `z.dwczcz7€cz        yang        artinya,        "Tidak        ada

pertanggungj awaban atasku dan tidak ada permintaan lebih atasnya."

4/  `LAdwaa# bermakna kelebihan yang tidak diwajibkan. Dan,

d=  bermakna  as-sz.#%"»   bentuk  plural   dari   as-sa«aA   (tahun).
Seorang penyair berkata,

Negeri siapa dengan anak bukit batu

Lebth louat dari tahan dan da:ri za:maul 359

Bentuk tunggalnya Az}/.aA dengan Aa` kasrah.
»b=€=6'C!ft6S'2ii+S"Dan,Allahadalahsakeiatasapayang

fa.fzz zfcapha». " Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, Ini temasuk
kalimat yang diucapkan Musa AS.

Ada yang mengatakan itu pehataan orang tua wanita. Syu'alb
AS   dan   Musa  AS   tidck  mengangkat   orang   lain   sebagai   saksi,

persaksian dari keduanya mereka anggap memadai. Ulana berselisih
pendapat   tentang  wajibnya  persaksian  dalam   sebuah  pemikahan,
yaitu:

Jred«¢ /7#/qA fz.g¢: Perselisihan tersebut terbagi ke dalam dua

pendapat: Perftzma: Pemikahan tidak sah tanpa persaksian. Denrikian
yang dikatakan inam Abu Hanifch dan Imam Syafi`i. Kedou, ham
Malik berkata, "Pernikchan sah  tanpa persaksian. Sebab, pemikahan
adalah sebuah akad ganti rugi dan tidak diperlukan adanya persaksian
di  dalamnya.   Persyaratan  dalam  nil[ah  adalah  pengumuman  dan

pemberitchuan  afapada khalayak).  Pengumuman dan pemberitahuan
O[apada khalayak)  itu yang membedakan  antara pemikahan  dengan

'358 gz+a `aA Abu Hayyan disebudcan Ibnu Athiyal di dalan A/ MqAarmr 4/ Fya/.ie

(L%5Lg63);ir,karyazuhairbinAbisa|ma,telahdricarakansebelulmya.



perzinahan.     Pembahasan    atas    masalah    ini     telch    dipaparkan
sebelumnya di dalam surch AI Baqarch]36° secara panjang lebar.

Di  dalam  S%czAz.fa  j4/  Bwfr7}czrz.  dari  Abu  Hurairah  disebutkan,
"Bchwa seorang  lelaki  Israll meminta kapada  seorang Israil  lainnya

agar   menghutangi   uang   sejumlah   1000   dinar.   Kreditur   berkata,
"Bawalah sejumah saksi agar menjadi saksi atas hutang piutang ini."

Debitur  berkata,   ``K¢/tza  bz.//czfa!.  a);aAz.I.da   (cukuplah  Allah  sebagai

scksi)."  Kreditur  berkata,  "Bawalch  seorang  penjamin  yang  dapat
menjamin." Debitur berkata, "Kcz/¢a bz.//aAz. wczfa.I./aa (cukuplah Allah

sebagai    penjamin)."    Kreditur   berkata,    "Kamu    benar,"    diapun
menyerahkan uang tersebut."1361

Firman AIah:

j6f\€±2,£!ft±i€dr,€\:a,4;f!j'l=jj:<¥.tdJ:I;±\i£

`-oji=ji#>\=:;;fi,;-j±€£,l`#\:-ji.\===t,4=<Y-
©cife<xp'3af6+

"Maka, tatkala Musa telch menyelesalkan waktu yang ditentukan

dan dia berangkat dengan keluarganya, dtlihatnyalch apt di lereng

gunung ia berkata kapada keluarganya, . Tunggulah (di sini),
sesur.gguhnya aku melthat Q[pi, mudah-mudahan aku dapat
membowa suarfu berita kepadotmu dart (tempat) api itu ottoru

136° Lih. Tafsir ayat 22 I dari sural AI Baqarah.
'36t in A| Bukhari, dalam penhahasan tentang Kitab Syarat-syarat bab: no.  16,

dan   dalam  pembahasan  tentang   Kitab   Hutang   Piutang,      17.   dan  pada   awal
pembahasantentangPenanggunganhutang.Ahmaddidalam.4/Musnad(2/348).



(membowa) sesuluh apt, agar kanu dapat menghangatkan badan."
(Qs. AI Qashash [28]: 29)

Dalam ayat ini dibahas tiga masalah:

Perf¢m¢:  Firman Allah  SWT,  j±f*T  jij:  tsf  us "Mafa,
tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan. " SaL`±d bin

Jubair berkata,  "Seorang  lelaki  nashrani  bertanya kepadaku  tentang
salah  satu  dari  kedua waktu  yang ditentukan  yang telah  ditunaikan
Musa AS. Arfu jawab, 'Aku tidck tahu, tapi aku akan bertanya kepada

orang yang paling berilmu di tanah Arab ini-maksudnya Ibnu Abbas-.'
Mcka aku pergi dan bertanya kepadanya.

Ibnu Abbas RA berkata, "Musa AS menunaikan yang paling
sempuma  dan  yang  paling  menjanjikan  dari  keduanya."  Kemudian
saya  memberitahukannya  kapada  orang  Nashrani  dimcksud.  Orang
Nashrani tersebut berkata, "Demi AIlah, benarlah orang berilmu itu."

Diriwayatkan   dari   Ibnu   Abbas,   bchwa   Rasulullah   SAW
bertanya     kapada     Jibril     AS     tentang     itu,     dan     Jibril     AS
memberitchckamya   bchwa   itu    adalch    10    tahun.    Ath-Thabari
meriwayatkan  dari Mujahid bahwa Musa AS  menunalkan  10 tahun
dan  10  tahun  setelalhaya.L362  Demikian  diriwayatkan  AI  Hikam  bin

Abban dari  Ilinah dari  lbnu Abbas RA.  Ibnu Athiyah[363 berkata,
"RIwayat ini lemah."

Ked%"  Fiman Allah SWT,  z~¢ji't j'Cj "Da% dz.a 6ercingfaf
de#gr" ke/#argr#);a. " Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, ayat
ini merupckan dalil atas hck suami membawa istrinya ke nana saja.

1362 Lin. /am|.' .4J Ba);a# (20/44).
1363 Lih. A/ Mwfaarrar AJ Wa/.ie ( 12/162)



Sebab,  kaum  lelaki  mempunyai  kelebihan  jender  dan  keunggulan
kelas  dari  kaum  wanita,  kecuali  jika  pihak  lelcki  mengharuskan
sebuah urusan bagi wanitanya, maka (hubungan antara) orang-orang
beriman  itu  sesuai  dengan  syarat-syarat  yang  ditetapkannya.  Dan,
syarat  yang  paling  utana  untck  disempumakan  adalch  penunaian
sesuatu yang dengan itu kemaluan wanita halal baginya.

jffeft.g"  Fiman Allah  SWT,  5t€   ,*!t   +,€  dr,  ij3\:
"Dilihatnyalah  api  di  lereng gunung. " Pe:rhoiealann "ateri balELasan

ini  telah  dilakukan  sebelumnya pada  surah  Thaahaa.1364 .4/ /z.dzi4;&A

denganjz.in kasrah adalali gz.rtz `a!fe ulqumnya qari' . Hamzah dan Yahya

membacanya   dengan   dAczm7%aA.   Ashim,   As-Sulani   dan   Jarr  bin

Hubaisymembacanyadengan/¢ffaaA.`365

A|  |zn]hariL\366  bedszTto, "AI  Jidzwah,  al judzwah,  al jadzwah

adalah  bari   api   yang  menyala.   Bentuk  pluralnya /.I.dzacz,  /.%dzaa,

jadzaa.„

Mujahid berkata tentang Firman-Nya, T313lt <;+   ,-®ji=  ji
"Afa!w /me"bawczJ sesw/w¢ apz., " yakni gz.ffa `aft, sepotong bara api, dan

berkata, "Itu adalah bahasa yang dipergunakan semua orang Arab."

Abu Ubaidah`367 berkata, "4/ Jz.dri;aft semisal cz/jz.dz7#aft yaitu

sepotong  kayu  yang  keras  yang  diujungnya  api  atau  tidak.  Ibnu
Muqbil berkata:

Kayu-hayu bckar Lalla bermalam mencarikan untuknya

Kobarannyalaapiyangtanpasuaradantidak|apul368

1364 Lib. Tafsir ayat 10 dari surah Thaahaa.
L365  gz+a `aA dengan/.I.in fathah, kasrah dan dhammah adaah gz.ra `aA in/ftzwf}+tzA,

Se?3afaLiE=?s£:SeA?#(g/2¥o:;raorz.b4»-Ivasyrhal.156.

1367Lih."a/.aej4Jgwr`a#(2/102).



Penyair lain berkata:

Sepotong Oidzwah)  apt diloritarkan kepada Qais

Panasrryadankobararmyamenyalakerasmembakarnya]369

Firman AIah:

dr,iz=#.t,aft-tj£.<y-t3S.t±±c,,a,+;¢<\~us
©<ri=j.1+;+&ifficj£*j2ji'.di;;;±i{

"Maka, tatkala Musa sampal ke (tempat) apt itu, diserulah dia dart

(arah) pinggir lembah yang sebelah kanan(nya) pada tempat yang
dtherkahi, dart sebatang pohon kayu, yalt.., 'Ya Musa,

sesungguhnya aku edalah AILah, Tuhan semesta alam'."

(QS. AI Qashash [28] : 30)

Firman Allah SWT, \{±<\ ~[f;  "Maha, fafha/a "zrsa sampaz. Ae

/fempafJ   apz.   I.fw. "   Yakni   pohon,   dan   dfeam].r   didahulukan   dari
boutrya,.  3^'S\  ±;i  bc, <s33 ..Disera!ch_ din. da_ri  (arey ping.gir
/embafa. " Lafazh  c,,i, yang pertama dan kedua ®ada ayat) bermakna

(dari) permulaan sebuah tujuan.  Yakni,  seruan datang dari  sebatang
pohon yang terdapat pada sisi lembah.  dan lafazh  ;;;=J{ fr, "Darz.
sebof¢#g pofao# kyw, " adalch bada/ bagi firman-Nyfty 3¢.i g!3=£ d,
"Dar]. /¢ra" pz.#ggr.r /embaA, " dan sebagai bad¢/ keseluruhan. Sebab,

pohon  tersebut  tunbuh  pada  tapi  lembah.  Dan,  3S-f  g!=:£  adalch

'368  Syair  terdapat  di  dalam Tafsir  Ath-Thabari  (20/45),  dan Ma/.ae 4/  gwr`a!#

(2/103),  dan  ra/sz.r fo## .4fAfyaA  (12/164).  Az-Zamalchsyari  di  dalam ,4J Ka£);a);4/
(3/i!66953y::Tg%#n#gqab¥iu#eFft::jdida|anTaf§irAIMawardr(3/227,"

Has)/nya/(3/165)danAz-ZamakhsyarimenisbatkanyapadalbnuKatsir.



i);a/A/AWA«  dan /.acz»z.bwAet  yakni  pada  tepinya  lembah  dan  sisinya

lembah.   Bentuk   pluralnya   s)/effAfAacz«   dan   s);czwczczfAz.I. '.   Demikian

disebutkan oleh AI Qusyairi.

AI Jauhari berkata, 1 370 ``Dikatakan ryaafAz. '« a/ a"dz.);afz. artinya

tepi   lembch,   dan   tidck   mempunyai   bentuk   plural.   Dikatakan:
S);aaffe¢ `fu  czr-ra/.wJa,  ketika  saya  beljalan  pada  sebuch  sisi  dan  dia

beljalan pada sisi yang lain."

¢;.<Y.t "yang dz.   sebehaA ha"a«/#)7¢/, " yalmi pada sisi bagian
kanan  dari  keberadaan  Musa  AS.  Ada  yang  mengatakan  bahwa
maksudnya, Pada sisi bagian kanan gunung.  3=#.T 3=If j "pada
fempaf );a»g dz.berhaAz.. " AI Asyhab AI Uqaili membacanya demikian,
"Fi al  baq `ah"\37\  dengan ba` fathah. Pckataan orang-orang biqaa`

@entuk plural)  menunjukkan kapada asalnya adalch  bag `¢fo  ®entuk
tunggal),   seperti   dikatakan  /.a/7€aA   a)entuk  tunggal)   dan  /.zJ&azzaA

®entuk  plural)    yang  berarti  mangkuk  besar.  Siapa  yang  berkata
b#g `afe  maka  bentuk  pluralnya  adalah  haqa `  saperti  gfa#zr¢j±  dan

gharofaEzrmar).

;;±±lt  ;+,   "Darz. sehafa"g poAo#  hapr, "  yalmi  dari  sudut
sebuah pohon.  Ada  yang mengatakan bahwa maksudnya,  pohon  a/
`ef//z'z.g.  Ada  yang  mengatakan  bchwa  maksudnya,  pohon  sam"7iaA.

Ada yang mengatakan bahwa mcksudnya, pohon `az4sa/., dan dari kayu

pohon inilah terbuat tongkat Musa AS. Demikian disebutkan olch Az-
Zanakhsyari.L372  Ada  yang  mengatakan  bahwa  maksudnya,  pohon
`w#"ab, dan pohon `ausa/.jika sudah besar disebut pohon a/ gfaangad.

i_3_I: Lth. Ash_shihhah t\is7..
]37]  g|.ra`aA  dengan  fathah  disebuthan  Ibnu Athiyah  di  dalan A/ Wa/AaJ7lar A/

Wrajie  (12/165),  dan  Abu  Hayyan  di  dalam  AJ  Ba4r  (7/116)  dan  Abu  Hayyan
berkata, "hi gz.ra `aA AI Asyhab AI Uqaili dan Masla]mh.

1372Lih.A/jKnytya/(3/165).

GD



Di  dalam  hadits  disebutkan c/ gfeangad adalah  pohon  milik

bangsa Yahudi.  Saat  Isa AS  tunm ke bumi  dan memerangi  bangsa
Yahudi yang bergabung dengan Dajjal, saat itu setiap pohon yang ada
akan memberitahukan kapada orang yang beriman keberadaan mereka

yang  bersembunyi   di  belakangnya,   ``Hai  Muslim,   ini   Yaliudi   di
belakan8ku, datanglah dan bunuhlah dia," kecuali pohon a/ gfoa7iga!d.

Pohon a/ gfaangad ndalah pohon bangsa Yahudi, oleh karena ia tidak
memberitahukannya."I 373 Im. Imam Muslim.

AI Mahdawi berkata, "Allah SWT berbicara kapada Musa AS
dari  atas  `Arsy dan memperdengarkan  fiman-Nya tersebut melalui
sebuah  pohon  sesuai  dengan kehendak-Nya.  Tidak boleh  menyifati
Allah SWT dengan belpindah dan tunm atau si fat yang sapantasnya
dimilihi makhluk ciptaan."

Abu AI Ma`ali berkata, "Ulana yang dianugerahi kapahaman
dan kebenaran berkata, sescorang yang mendapat kemuliaan berupa:
Allah SWT berdialog dengamya dan mendapat kekhususan dari-Nya
berupa:   kedudukan  yang  tinggi  dan  pencapaian  yang  jauh,  akan
memahami   bahwa   Kalamullah   bersifat   kekal   abadi   suci   dari

penyerupaan hunif,  suara,  ungkapan,  nada  lagu,  dan berbagai jenis
istilah.  Sebagaimana  seseorang  yang  mendapat  kemuliaan  dari-Nya
bempa     karamah-Nya     disempumakan     nikmat-Nya     rezeki-Nya

penglihatan-Nya,  memandang  Allah   SWT   suci  dari  penyerupaan
jasmani  dan  aturan-aturan  yang  bersifat  barn.  htinya,  Allah  SWT
tidak bermisal dalam si fat dan zat-Nya. Ummat Islam dahulu dan kini
sapakat bahwasanya Allah SWT telah memberi keistimewaan kepada
Musa AS  dan makhluk pilihan-Nya yang lain dari bangsa Malaikat
berupa: Allah SWT berdialog dengarmya."

]373 HR. Muslin dalam pelhoahasan tentang Fitnah (4/2239).



Abu   Ishak   berkata,   "Ulama   yang   memperoleh   kebenaran
sepakat  bahwa  Allah  SWT  memberi  kekhususan  bagi  Musa  AS

berupa penciptaan sejumlah makna yang dengannya dapat memahani

perkataan Allah SWT dengan mendengamya, dan bchwasanya Allah
SWT   mampu   berbuat   demikian   terhadap   selumh   makhluk-Nya.
Ulama   berbeda   pendapat,   apckch   Nabi   kita   Muhammad   SAW
mendengar fiman-Nya pada malam Isra' Mi`raj, dan apckah Jibril AS
mendengar perkataan Allah SWT.? Terbagi dalam dua pendapat. Dan,

pengetahuan itu hanya dengan jalan periwayatan yang bernilai mutlak
dan  riwayat  tersebut  tidak  didapatkan.  Ulama juga  sapakat  bahwa

pendengaran   makhluk   terhadap   fiman-Nya   saat   pembacaan   AI
Qur`an   dalani   makna   mereka   mendengar   kalinat-kalimat   yang
diketahui  makna  perkataan-Nya  dan  bukan  merupakan  mendengar
langsung p erkataan-Nya. "

Abdullah bin Sa`ad bin Kilab berkata, "Musa AS memahami
Kalamullah yang kekal abadi melalui suara-suara makhluk-Nya yang
ditetapkan-Nya pada se].umlah tubuh kasar."

Abu   AI   Ma`ali   berkata,   "Pendapat   ini   tertolak.   Wajib
menyebutkan bahwa Allah SWT memberi keistimewaan khusus bagi
Musa AS  sebagai  mukjizat baginya  dengan  mendengar Kalam-Nya
secara langsung.  Jika tidak disebut demikian,  maka tidak dikatakan
Musa  Kalimullah  dan  Allah  SWT  memperdengarkan  Fiman-Nya

yang  mulia.  Allah  SWT  menciptakan  bagi  Musa  AS  ilmu  yang
dikehendaki  yang  dengannya  memahani  bahwa  yang  didengamya
adalah  fiman-Nya dan  yang menyerunya  dan berdialog  dengannya
adalah AIlah SWT."

Disebutkan  dalam  sejumlali  kisah bahwa  Musa AS  berkata,
"Saya mendengarkan Kalam  Tuhanku dengan  selunih tubuhku,  dan



tidak   mendengamya   dengan   salah   satu   dari   anggota   tubuhku."
Tentang ini telah dibchas sebelumnya secara panjang lebar di dalam

surah pohon AI Baqarah.

*j2L±'.   bi  "y¢z.rw,   'yo  Mwso', ''   ®i  berada  pada  kedudukan

nasAczbyalmidenganmenchapushurufjaryakni"Bz.."cj£.*L±J¥:®i

<A±.in   ±±  'ffi^  G^ .`Sesungguhaya  aku  adalch  Allah,  Twhan
semesfa   a/am."   Kalinat   ini   dengan   sendirinya   menistalkan   si fat
rabzfbz.);oA   selain   Allah   SWT.   Dengan   demikian,   pensucian   dan

pembersihan si fat-Nya ini datang langsung dari-Nya dan bukan dari
Rasul-Nya  Ovfusa AS).  Sebab,  Musa AS  tidak  dapat menjndi  Rasul

kecuali  perintah  dari-Nya  untuk  menyampaikan  risalch-Nya.  Dan,

perintah tersebut berlaku setelah kalimat ini.

Firman AIah:

€j=3;'p'£a:Jb£~€#€g#ii\:jffiLjL2;j{;fj
©±,i.{6i,d€£±L#Y'p'J3ia±+i

C`Dan, lemparkanlah tongkatmu. Maha, tathaLa (tongkat itu menjadi

uLar dan) Musa mdihatnya bergerak-gerak seolahrolah  seekor ular

yang gesit, lariLah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh.
(Kemudian Musa diseru), 'Hal Musa, datanglah kepada-Ku dan

janganlah kanu takut. Sesungguhnya kamu termasuk orangcorang
)Ja»g d[m¢7I '." (Qs. A] Qashash [28] : 31)

Fiman  Allah  SWT,  jL2£   j{   if5   "Dan,  /emparha#/a[A
fonghafmzt. "  `4fAo/  atas lafazh.  *jzji±± `Ya Musa." telah dibicarakan



sebelunnyapadasurahAn-Nam|]374danThachaa.'375±fi"Berba/I.fr
*e  be/aha#g. "  Dibaca  ma#sftwb  sebagai  faaa/,  dan  demikian  juga

fuseedfo"adgfaa:T#6apHae::t=::aM=a:o::::;8%gh%aandsah.%bu

dr#j¢Hgr#/¢fo 4clmw fa!haf. " Wahab berkata, "Dikatakan kepada Musa

AS, 'Kembalilah ke tempatmu semula.' Musa AS pun kembali seraya
melipatkan   bagian   pckaiannya   (d#rraa `afafr%)1376   ke   tangannya.

Malaikat   berkata   kapadanya,   Bagaimana  menumtmu  jika   Allah
bermaksud  membuatmu  terluka  dengan  ular  yang  kamu  takuti  itu
walaupun  kamu  sudch  menutupi  tanganmu  dengan  kain  bajumu?'
Musa AS berkata,  'Saya ini lemah dan dicipta dengan lemah.' Musa
AS membuka lipatan kaln bajunya pada tangannya, dan memasukkan
tangamya pada mulut ular,  dan kini  ular kembali berubah menjadi
sebatang ton8kat."  C¥,i.i 61, ed! "Ses##ggrfrn};a fa" femaswfr
ora#g-orang);a#gama#,"dariapayangkanutakutkan.

Firman Allah:

dj'!+fjjp±+,;~€+3=4=ej£Jdri
€ri;jL±'u€c£¢aij+a;`js=±;St6.,=t:t=

*,rfe'j£±;j6©<Of6j.SG#£z€±in'j
6'ti,a,a#ijft±23£c±fe©,bjii{{®i3£<6thf

1374 Lih. Tafsir ayat 10 dari surah An-Naml
1375 Lin. Tafsir ayat 18 dari surah Thaahaa.
[376 ,4d_DWIT¢a `aft dan aJ madra ` adalab sejenis pckain yang dikenakan. Ada yang

mengatakan:  Jubah yang bagian depannya mellhoelah.    Lib.  £isan 4J  'J4rab  (entri:
dara`a).



3iilj6©*j5f;®i36j:j~j£:ji=.I:;¥G:'j#j<6
c=i~cS.6>ke'i6LiiE#c£Iit3]'i=;f3a±'L,ji±;

©6Lgr'tt¥-tg,:j
C`Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia keluar putih

tidak bercacat bukan karena penyakit, dan dekapkanlah kedua
tanganmu (ke dada)-mu btla ketakutan, maka, yang dem{kian itu
adalah dua mukjizat dart Tuhanmu (yang akan kanu hadapkan

kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya). Sesungguhnya
mereka adalah orang-orang yang fiasik. Musa berkata, ` Ya

Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia
dart golongan mereka, maka aku takut mereha akan membunuhku.

Dan, saudaraku Harun dia lebih fasth lidahnya dartku, maka
utuslah dia bersanaku sebagai pembantuku untuk membenarkan

(perkataan)ku. sesungguhnya aku khowatir mereka akan
mendnstakanku.` Aluah berf irman, ` Kuni akan membautunu

dengan soudaramu, dan Kant berikan kepado[mu berdua kekuasaan

yang besar, maka mereka tidak dapat mencapatmu. alerangkatlah
kamu berdua) dengan membowa mukjizat Kami, kanu berdua dan

orang yang mengihati kamulah yang akan menang'."

(Qs. AI Qashash [28]: 32-35)

Firman  Allah  SWT,   d3L;;   e   j£J   :d=;i    ``Maszfife»/aA
J¢#g¢#m% fe /eAer ba/!."m«. " telah dibchas sebelunnya.   a;j'! ;=;;fLj'

iIr\ :A, 61J6 .`Dan dekapkanlah kedua tanganm gce i;ia)-;u
bz./a kef¢fufo#. " Lafazh  61, berhubungan dengan lafazh  a;  "£arz./flft
I.a," yakni Musa AS lari berbalik ke belakang (dari) disebabkan takut.



Hafsh,   As-Sulami,   Isa   bin   Umar   dan   Ibnu   Abi   lshak
membacanya  demikian,  "M].#arroflb!."  dengan  ra ` /¢ffta[fa  dan  fta `

swfu#. Ibnu Amir dan ulana Kufch selain Hafsh membacanya dengan
rtz ` d#¢]#mafe]377 dan foa ` swfu#. Ulama lainnya membacanya dengan

ra` dan ha` f athah.\T]8

Abu Ubaid dan Abu Hatim memiTh qz+a `¢fa (yang terakhir) ini

berdasarkan Fiman Am SWT, tt£6 Ci; Clr;£j  ``D" mereA&
berdoa  kepada  Kwi  dengan  harap  dan  cemas."""  Trfu  edfrLch
beberapa jenis gz.ra `aft dan semuanya bcrmakna Atiaw/, takut. Artinya:

Jika tangarmu rusak dan hancur maka masukkanlah ke dalan sakumu
lalu tariklah, hasilnya tanganmu akan kembali seperti semula.

Ada   yang   mengatakan   bchwa   maksudnya,   Allah   SWT
memerintchkan Musa AS agar menyatukan tangarmya ke dadanya dan
itu   akan   mengivlan8kan   rasa   takutnya   tehadap   ular   tersebut.
Demikian diriwayatkan dari Mujahid dan ulama lairmya.

Adh-Dhalhak meriwayatkan dari lbnu Abbas RA, dia bedkata,
"Siapa  yang merasakan  ketakutan  sebagaimana yang dialani  Musa

AS,  1alu  ia mendekapkan  kedua tangannya ke  dadanya,  mcka rasa
takutnya akan berar."

Diriwayatkan dari Imran bin Abdul Aziz, "Bahwa ada scorang

penulis   yang   saat   itu   sedang   menulis,   tiba-tiba   ansn   kencang
berhembus  menjatuhkannya  dan  dia merasa malu.  Dia bangkit  dan
membanting penanya ke tanch." Umar berkata,  "Ainbillah penanu,
dan dekap kedua tangarmu ke dadamu, rasa takut dan terkejutmu akan
segera sima. Saya banyak mengalaninya sendiri. "

'377  g|.ra `aft ini berstatus m#towa#.rnA, sebagaimana disebutkan di dalam raqrz.a

An\-3#8%dF.\56.
1379 Qs. A| Anbiyaa`  [21]: 90.



Ada yang mengatckan bahwa mcksudnya,  artinya:  Dekaplah
kedua  tanganmu  ke  dadaniu  agar  Allah  SWT  men8hilangkan  rasa
takutmu yang terdapat di dadamu. Adapun ketakutan Musa AS bisa
disebabkan  keluarga  Fir'aun  atau  karena  ular.  Mendekapkan  kedua
tangan   akan  melahirkan  rasa  damai,   saperti   yang  dipchami   dari
firman-Nya,  ,a££:J{ i,  j~3l{ a\=; \£{j j±;iij   ``Do», re»daAha»/aA
dirinu    terhadap    mereka    berdIAa    dengan    penwh    rchmat."\3sO
Maksudnya kasih sayang. Demikian juga halnya yang dipahami dari
makna fiman-Nya,  C±=j:i{  J~  d±i  ;I,  a:\=  jji{;    ``D&#,
rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengiloutirrm, yaitu
ora#g-o7.a#g );czng berz.ma7®. "t 3 8 1 Yalmi kasihilah mereka.

AI  Farra`   berkata,]382  "Dimaksud  dengan  a/ /.a#c!czfo   adalah

tongkatnya."  Sejumlah ulama berkata,  "4r-RaAZ7w  adalch  a/ `Kw7#mw

(1erigan baju) dengan bahasa bani Hunair dan bani Tamim." Muqatil
berkata,  "Seorang wanita pedalarnan bertanya sesuatu kapadaku dan
saya sedang makan, maka saya menggenggam tangan saya dan saya
isyaratkan  kapadanya.   Dia  berkata,   "Ada  di   ra!Abz.z.. "  Maksudnya

hammz. (lengan baju saya)."

AI Ashma`i berkata, "Saya mendengar orang Arab pedalaman
berkata   kepada   temannya,   'Berikan   kapadaku   r¢febct-mu'."   Saya

tanyakan  kepadanya  apa  itu  a7.-7.¢Ab#. "  Dia  menjawab,   "Lengan

baju." Berdasarkan pemahaman ini, maka maknanya dekaplah kedua
tanganmu  ace  dalam  lengan bajumu)  dan keluarkan darinya.  Sebab,
kalimat tersebut mengandung makna ton8kat dan tangan yang berada

pada  lengan  bajunya.   Dan,   fiman-Nya,   &J;    e    ji£J    al:;i
"Masukkanlah  tanganmu  ke  leher  bdyunu, "  TrLenstsrya:raf ron ba;hNIa.

138° Qs. A| |sraa`  [17]: 24.

::::3E.Aii#"TT#g;:?a6„]:(i,13566).



tangan  tersebut  tangan  sebelah kanan,  sebab,  saku  (umumnya)  ada

pada bagian kiri baju. Demikian disebutkan oleh AI Qusyalri.

Menurut  saya  (AI  Qurthubi),  ``Penafsiran  ulana  dengan

perkataan mendekapkan tangan ke dada bermakna bahwa saku baju
itu bertempat di dada.  Materi masalah ini telah dibahas sebelumnya

Pada sural An-Nuur.»1383

Az-Zanakhsyari   berkata,1384   "Di   antara   penafsiran   yang

berbau  bid`ah  bahwa  ar-rafobci  bermakna  a/  hammw  sesuai  dengan

bahasa bani Humair. bahwa mereka berkata, "Berikan kapadaku apa

yang  di   raAbef-mu   (lengan  bajumu).   Tetapi,   bagainana  iri  bisa
teljadi? Lalu bagainana memaknai ayat-ayat dimaksud? Bahwa pada
malam      7%zf»a/.af      tersebut     Musa      AS      hanya     mengenakan

z«rmaa»z.gaAt385terbuatdaribuludombatidakberlengan."

AI Qusyairi berkata, "Fiman-Nya, €l£G dj'! ;£i;ij  'Da»
dehapfa#Jaft *ed#a fa"g¢%mw. ' Maksudnya adalch kedua tangan, jika
bemaksud memaknai menginginkan rasa anan dari rasa takut kapada
ular."

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya,   "Fyad#m«m z./az.ha

/.a»aaAaha"  yakni   singsin8kan  lengan  baju  dan  bersiaplah  untuk
menerima beban tanggungj awab menyanpaikan Risalch-Nya.

Menurut    saya    (AI    Qurthubi),    "Maka,    berdasarkan

pemahananini,fiman-Nya,dr,i.{6i~edfbcrmaknases%»ggrfA»);a
ham%  fe77%aszfk pczra  j{aszf / ya»g  dz.zffz4s,  berdasarkan  Fiman  Allah

1383 Lih. Tafsir ayat 31 dari surch An-Nuur.
1384 Lib. zi/ Kanynya/(3/166).
]385  [4z-Zztrmaa[#z.gaA:  Jubah  terbunt  dari  bulu  domba,  dan z«rmaanz.qaA  adalah

bchasa .Ajam   yang   kemudian   menjadi   bahasa   Arab.   £z.so»   ,4/   'J4rab   (entri:
dearmaqdy.



S:WT, 'o±S=;;ffi^ 51  SX=. q    Sb "Sesungguhnya orang yang diuadikan
Rasul, tidak tahat di hadapan-Ku." (Qs. An:INarri.1 [2J|.. 10D.

Ibnu    Bahr    berkata,    "Berdasarkan    penakwilan    ini    dan
berdasarkan  pendapat  dimaksud,  Musa  AS  telah  diangkat  menjadi
Rasul   dengan   ayat   tersebut."]386   Ada   yang   mengatakan   bahwa

maksudnya,   adapun   ayat   yang  menyebutkan   Musa  AS   diangkat
menjadi Rasul adalah fiman-Nya,  €j|i} j£ ±};`u: ct: ¢\i±=J €l;;`j;
e-.±S;i .`Maha, yang demikian itu adalah dua rnukyizat dari Tuhanmu

(yang    akan    ka:mu   hadapkan    kepada    Fir'aun    dan    pembesar-
pembesczrm)/¢J. " Kedua mukjizat tersebut adalch tongkat dan tangan.

Ibnu  Katsir  membacanya  dengan  men-f¢sydz.d-kan  #w"'j87

Ulama  lalnnya  membacanya  dengan  tanpa  fasydz.d,  Abu  Ammarch
meriwayatkan  dari  Abu AI  Fadhl  dari  Abu Bakar dari  Ibnu  Katsir:
El*Ijj OTacJza!a»»z.z.ha) dengan »e4» tasydid dan kemudian }Ja `.  Dari Abu

Amr, dia berkata, "Bahasa Hudzall demikian: C!l;3lde dengan »zt» tanpa

/ftydz.d`388   dan  );a`.   Bahasa  Quraisy  berbunyi':  /adza¢wz.ha   (tanpa

f¢s)/dz.d dan tanpa );cr`) sebagainana yang dibaca oleh Abu `Amar dan
mnu Katsir.

Tentang alasan ( `z.//czf) gz.ra `czAnya terhasilkan lima pendapat:

Ada  yang mengatakan  bchwa mcksudnya,  IVw#  difas);dz.ckan

menggantikan  keberadaan  a/zJ pada  lafazh  €:ljli;  yang  merupckan
bentuk  ganda  dari  lafazh  13  berada  pada  kedjdukan  ra/a '  sebagai
mc4bfczdcz `, dan cz/z/pada lafazh li dihapuskan dengan adanya cl/I/ganda

(tatsniyah)   di   dalamnya   tanpa   perlu   memperhatikan   keberadaan

'386 f4tsar disebutkan oleh AI Mawardi dalam kitab tafsimya (3/228).
'387  gz+tz `clft  |bnu  Katsir  ini  berstatus  mwfaw¢fz.raA  sebagainana  disebutkan  di

daffiz#:Z::AA:prdai:##°£nuAthiyahdida|amA/MWAa"arA/Wa/.I.z(12/166).



berfemunya dua tanda s"fun.  Sebab,  asalnya edalch €l}l'ri,  lalu a/I/

yang pertama ditiadckan menggantikan kedudukan »«» fap;dz.d.

Ada yang mengatckan bahwa maksudnya, keberadaan fas}idz.d

berfungsi    sebagai   penekanan    sebagaimana   keberadaan    /¢m    di
dalarmya.

Malcki: Ada yang mengatakan, siapa yang meutas);dl.ckan #ci#,

itu  dilakukan  berdasarkan  bahasa  yang  mengatckan  dalan  bentuk
tunggalnya C:Jl,;. Ketika #w# difas);dz.ckan dipasangkan /am setelch #w#

tatsniyah, lalu /am dimasukkan (z.dgAacz7„) ke dalam »%# berdasarkan

hukLm memasukkan huruf kedua ke dalam huruf pertana, dan asalnya
adalch selamanya memasukkan huruf pertana ke dalan huruf kedua
kecuali  terdapat  alasan  ( `z.//af)  yang melarang sehingga huruf kedua

dimasukkan ke dalani huruf sebelumnya.
`J7/af yang menolak ini, yakni peng-idgAam-an huruf pertana

ke dalam huruf kedun. Jika itu dilakukan, mcka /am akan berada pnda
kedudukan   »w»   yang   menunjukkan   kapada   bentuk   ganda   dan
bertaysdid, mcka lafazh bentuk ganda-nya akan berubah. 0leh sebab
itu, huruf kedua dimasukkan ke dalan hunif sebelumnya, maka #c"
menj adi fas);dz.d.

Ada   yang   mengatakan   bahwa   maksudnya,   ketika   kedua

perkara  tersebut  saling  berbenturan,  maka  /am  ditaruhkan  sebelun
»«n,  1alu  huruf  pertana  dimasukkan  ke  dalan  huruf  selanjutnya
sebagaimana   hukum   idgivczm   dan   dengan   demikidn   »w7I   menjadi

tasydid.

Ada  yang  mengatakan,   adapun  mengapa  »w»  difap;dz.ckan

adalah  untuk  membedakan  antara  »z/»  tatsniyah  dengan  kenyataan
bahwa »%"-nya tidak bisa di-idAa/aA-kan, sebab, 1afazh ®13 tidak bisa

di-idAa/¢A-kan.



Ada yang mengatakan bchwa untuk membedakan antara i.sin

yang  tidak  menerima  perubahan  dengan  sebaliknya,  dan  demikian
pula  alasan  ( `z.//af)  pen-fas);did-an  #w"  pada  lafazh ,4/-/¢dzaa#z.  dan
haadzaani.

Abu Amr berkata, "Mengapa Abu Amr men8khususkan pen-
fcrs);dz.d-an   #w#   pada   lafazh   ini   dan   tidak   pada   #w#   tatsniyah

sejenisnya, sebab, jumlch hurufilya yang sedikit dan karena itu dibaca
dengan  berat.   Dan,   siapa  yang  membacanya:   C:1:jlii   OT¢dz&a»z.z.ha)

dengan  ya`   dan   #w#   fa4feflz/  (tanpa   /czs)/dz.®   riaka   asal   lafazh

menurutnya adalah €1;'tii OTadzaa##aha) dengan ### fczs)/dz.d, lalu 77w#

kedua digantikap )/cz ` khawatir dinilai dfocz 'z/; sebagaimana orang-orang

yang  berkata,  ifroidy  (/aa   `am/¢¢Aw)  berasal  dari  /aa  ¢ma//wfaw  (saya
tidak memberatkannya) lalu /am kedua ditiadakan dan diganti dengan
a/zJ  Siapa  yang  membacanya  dengan );cl`  setelah  #w#  fczs};dz.c7 maka

alasannya adalah disebabkan bertumpuknya #«» lalu lahirlch darinya
hunf};a ` 'setelahnya.

Firman  Allah  SWT,   1:;¥   ¢;   ';i#j<6  "Mafr&  #fushaA  dz.a
bersamaku  sebagai  pembantuku, "  yalkni  mu`iin,  pe")long.  Belasal
dari lafazh aria 'fwAw yalmi  `a `o#fwfaw (saya telah menolongnya).  j4r-

jzz.d 'w adalah cz/  `Aw#, pertolongan. ]389 Seorang penyair berkata,

Tidckkch kamtt melihat keniskinan adalch penolong`ku (rid 'ii)

Sebaik-baikmanusiaadalahorangyangsedikithartanya]39°

An-Nuhas]39]  berkata,  "Sering dibaca  'clrda 'aAw dan r¢da4!Aw

bermakna   `c! `cza#aA#  (dia  membantunya).  Hamzahnya  bisa  dibuang

untuk  meringankan,  dan  yang  demikian  itu  gz.rzz`afe  Nafi`,  dan  itu

\.3_8_9_Lth.Ash-Shihhah(1152).

::9:£yina.ir#,::?at,di;d:!a¥(57]f§oA);gad!.r(4/243).



bermakna maAmw«z." AI Mchdawi berkata, "Bisa jadi penghilangan
hamzahnya berdasarkan perkataan: (I;3ji ) `ardaa  `a/aa aJ mz. 'aft yakni

melebihi dari seratus. Sehingga malmanya demikian: Kirimlah Harun

bersamaku untuk menambali orang yang membenarkanku." Demikian

yang dikatakan oleh Muslim bin Jundub.

Selanjutnya  Muslim  bin  Jundub  menyenandun8kan  sebuah
syair:

Rumah dosa seakan dado yang penal.

Biji tanar kering (alqasb) telch beriambch (qad `ardaa) satu hasta
darisepuiuhl392

Demikian pula gzto`aA AI Mawardi  di  dalan  syair  ini:  gad
`ardaa. AI Ghanawi dan Al jauhari membacanya demikian di dalan

Ash-Shihhaah.. qad `armaa {"deaparkarty.

AI Jauhari berkata, "J4J gusb# adalch asfa-sftw/bw sesuatu yang

kuat dan keras, dan yang dimaksud di dalan syair ini adalah: tanar
kering yang hancur lumat di dalan mulut seperti bijinya yang keras
bisa hancur. Bait bercerita tentang sebuah tombak."  `Asmar adalch a/
baz.frunahl393.

Al ]aulari]394 berkata, "('j.)j) rid 'w any-s)/az. ` (yang rusak dari

sesuatu)-(3?}.D yandz.`«    -(iils))  I;dra `aA,  maka  dia  (£€?))  radz.z.`w

bemakna  /&asz.d   sesuatu   yang   rusak.   dan   arda`f"A«   bemakna
¢/sadfwAw (saya merusakkannya). .47ida `fwfow juga bermakna a `a#fwftw

t392 Syair, karya Hatin Ath-Tha'i sebagaimana disebutkan di dalam .4SA-SAz.AAaA

(entri:  rama!}Ja)  dan terdapat di dalam Tafsir AI Mawardi (3/229),  dan ra/g!.r JZ7#w
Atp3t#3aEftlA:I.6s)kEhahtahhA{',82aod\.;:(4/243).

\394 |bid (115Z).



r(saya  membantunya).  Anda berkata,  "aria `twAw  bl.#a/s!.  yalmi  saya

baginya ridaa! `w# yaitu 'aw#w# ®enolongnya).

AIlch SWT berfirman, ~`:jsj=S. I€:p C; 'ri#j'E "Maha z4frohaA
dia     bersamaku     sebagal     pembantuha     untuk     membenarkan

/perfufcza73/ha. "  An-Nuhas  berkata,]395  "Telch  diriwayatkan  dibaca:
racJa `JWAw  (fi`1  maadhi),  rz.c7 'a&  (masrfedc!r).  Bentuk  pluralnya  rl.dcz `w7®

dan ardaa `un. "

Ashim   dan  Hamzah  membacanya  demikian,   yzAsfeaddz.g«7cz.z.

dengan rtz/a '. Ulana lainnya Ixpmatikannya. t396 Ini merupckan pilihan
Abu Hatim, bermakna jawaban atas permintaan. Abu Ubaid memilih
membacanya dengan rfl/a ' sebagal Aaa/ dari Aa`  yang terdapat pada
lafazh ';L#j<6  yakni, utuslah dia sebagai penolong yang membenarkan
saat dibutuhkan pembenaran, saperti fiman-Nya,   ;;;  ?i,;,~C  \g=  jji
'b§3`5,I=±i(I"YaTuhakami,turmkanlahkiranyakepadakanisuatu

hidangan dari langit (yang hari tunannya)  akan mdyadi."\39' Yalmi
fracI 'z.#afc!#  (yang  menjadi),  adalah  Aaa/  dengan  bentuk  kata  kelja

masa datang  (mudhari`).  Boleh  sebagai  si fat  bagi  firman-Nya,   \:?3

~4;<Y~.

+±£..rfeJ}±;Ell~S±..Sesunggwhnyaakukhowatirmerekaakan
me7cdasfczha#ha,"  jika  saya  tidak  didampingi  seorang  menteri  dan

• pembantu,   sebab,   mereka  tidak   akan  memahami   apa  yang   saya

katakan.  maka lafazh selanjutnya:   j6 "Berfofa, " yakni Allah SWT
dan bagi-Nya hak.   rfe'L>  Lf i±£  iiil  "Kczmz.  afap#  membcz»f2fm«
deJ®gr7I sawdaJ-¢mw, " yakni menguatkanmu dengan keberadaan Harun.

"_9_S_ Lib. I 'rab AI Qur`an (31238).
t396 gz.ra `aA dengan/.azm juga berkedudukan 7»zfJ¢wafz.rczA sebagalmana dijelaskan

di dalam rczgrzb [4#-Ivas);r hal.  156.
1397 Qs. A| Maa`idah [5]:  114.



hi  sebuch  permisalan.   Sebab,  kekuntan  tangan  ada  pada  lengan
bagian atas. Tharfch bersyair:

Bani Lubaina hamu bukamlch seb.ich tangan

Kecualitanganyangtakber|enganatas]398

Diun8kapkan   dalam    sebuah   doa   kebaikan:    sy¢ddr//aA«
`adA«drha  (semoga  Allah  SWT  menguatkan  lengan  atasmu,  yakni

meneguhkanmu).   Kebalikannya:  /¢ftoJ/aaAw  ¢   `adflwdz.fro   (semoga

Allah meremukkan lengan atasmu,  ya]mi melemahkanmu).    i#3
\:±±: l:Z1 ..Dan Kant berikan kepadamu berdua kekuasaan yang

besar,"ydridalildanmukjizat.\33'£6#.#"Mahamerehafz.da*
drprf   mencaprz.mzf, "   menyahiti   dan   menyiksa.    ~q±.6>  "De#g"
memhaw   mdy.Zzaf  Kamz.,"  keduanya   akan  menjaga  kalian   dari
mercka.

-€S;S!ife>..Denganmemtry.amukyizatKami,.'(waqofdishi)ch

boleh  wage/ pada  lafazh  \se'±  Dengan  deniikian  pada penggalan
kalimat ini ada lafazh yang dikedepankan dan diakhirkan. Ada yang
mengatakan bahwa maksudnya,  susunannya adalah demikian:      \=;i
'b3±±SN83S^Sj"Ka_mberduadanorangyangmengihatihamul.sh~

y-a;g ahan me;ang:'  ~¢±±Jife>"Dengan menbowa mukyizat Kawi. ""sO
Demikian yang dikatakan AI Alchfasy dan Ath-Thabari.

AI    Mahdawi    berkata,     "Pada    ayat    ini    lafazh    sAz./aA

dikedapankan dari lafazh mausAzf/,  kalau disusun demikian: a»fromaa

gfaaa/I.4cza#z.    bz.`ayaafz.#aa    O{anu    berdua    akan    menang    dengan
mukjizat kani) 4#f%7»aa w ma» I.ffaha `adrfmaa a/ gAaa/I.b%zf» ¢amu

berdua dan orang-orang yang mengrnrd kamu berdua adalah orang-

:::£yth¥j##Bdi;g#4'8;.aAr""whl.th(7/||8).



oran8  yang  menang).  Dan,  yang  dimcksud  dengan   `J4ayzz¢f  adalah

semua mukjizat.

Firman Allah:

L'j.£==L€3ifvf£Ti±£tij6t;i;;\:;±.\±.>+;:y€r£:~€l:1;

£~t=c+1>'fi~j>jtfj2j6j©@,j€vlc,>~t=\:~j,\i6>\==±

6|;±±£!{€±=.Y'.ij!3\i}f'i=±±=.'jfj€c;j£3ifJ+:dsi3-t>

fej<6-#¢4j£;Lzr3±i¥L4fl.tea.'ts:£jrji,jle:j©
L£;,^!J,!8i,C:fi-jq€l=;=jJ=`6;±±jfj;;:1:€I:-J,
c±;<yT-,:ir5j£:;zL:S©£>2Kj.t6,'di<y'j,i;
:5Lii3aLJ+j€'¥©6L#iy'try'±#i'\#jjfl#>
©<±=£)('i;3;€=,\±,±j:=J:;`6;;;-fc3,i:fi:±
<L23±f.y',i£=¢-tr±'j3dtj£6j%j€¥f;±±i=;j
a+,xp-tr±'j`in'€ftf3rijpefij©

© deL#'f
"Maka, tatkala Musa datang kepada mereka dengan (membowa)

mukjizat-mukjizat Kami yang nyata, mereka berkata, ` Ini tidak lain
hanyalah sihir yang dibuat-buat dan kami belum pernah mendengar

(seruan yang seperti) ini pada nenek moyang kami dahulu.` Musa
menjowab, ` Tuhanku lebih mengetahui orang yang (patut)

membctwa petunjuk dart sisi-Nya dan siapa yang akan mendc[pat



kesudahan (yang balk) di negeri akhirat. Sesungguhnya tidautah
akan mendapat kemenangan orang-orang yang chalim.` Dan,

Fir'aun berkata, ' Hal pembesar koumku, aku tidak mengetahui
Tuhan bagimu selaln aku. Maka, bakarlah hal Human untukku
tanah liat kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi

supaya aku dapat nark melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku
benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta.'

Fir'aun dan bala tentaranya berlaha angkuh di bumi (Mesir) tanpa
alasan yang benor dan mereka menyangka bahwa mereka tidak

akan dikembalikan kepada Kami. Maka, Kant menghukum Fir'aun
dan bala tentaranya, lalu Kami lemparkan mereka ke dalam taut.
Maka, llhatlah bagalmana ahibat orarlgsorang yang zhalim. Dan,

Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru (manusia)
ke neraka dan peda Hart K}amat mereha tidak akan ditolong. Dan,
Kami ikutkan lakrlat kepada mereka di dunia ink Dan pada Hart

Kiamat mereka termasuk orangrorang yang dyouhkan (dart rahmat
4J7¢AJ. " (Qs. A] Qashash [28] : 3642)

Firman AIlch SWT,  j£};  S.6> I;grf f :~{ ffi ""aha,
tatkala  Musa  datang  kepada  mereka  dengan  (membawa)  mutyizat-
mukyizat Kami yang nyata, " yalmi zhaahiraat torrapalf bayyinaat jckas.

:§i3::i±1fr¥iit..\J6..Merekaberkata,`Initidaklainhanyalahsihir
yang   dibuat-buat',"   yalmi   makdzuub   (drsfa)   mulhtalaq   (Jar+8
dikarang-karang).   a,j€YI C,,~C\: ~J,I, liS> \==± L'j "D¢» hamz. be/zfm

pernah mendengar (seruan yang seperti) ini pada nenek moyang kami
dczA"/#. "  Ada  yang  mengatakan  bahwa  ayat  ini  adalah  dalil  yang

dipergunakan  Musa  AS   dalam  menetapkan   keesaan  Allah  SWT



dengan menunjukkan  dalil-dalil  akal.  Ada  yang mengatakan bahwa

apa yang ditampakkan Musa AS adalah mukjizatnya.

Firman  Allah  SWT,  {;;  j6j  "M"sa  me#/.awab. "  Jumhur
membacanya dengan wczw. Mujahid, Ibnu Katsir dan mnu Muhaishin
membacanya  gczcz/a'4°°  tanpa  wow.  Demikian  pula  yang  tertulis  di

dalamMushafpendudukMakkah.t5i4.t>;~t=ci>'+i;f~j~p'"r%A&»ha
lebih  mengetahui  orang  yang  ®atut)  membawa  petunjuk,"  yalmi
membawa or-raf)Jaad kebenaran. ,'j 3|g cfj .j};e i,?, "Darz. sz.Jz.-Ivya
c7¢#  s'z.apcz  };cz#g  afacz7!  me7cdczpaf. "  Penduduk  Kufah,  kecuali  Ashim,

membacanya,6:}Z£   1401   dengan  );a`   dan  ulana  lairmya  dengan  fcz`.

Telin  dibchas  sebelumnya.  3\1f 'i:a±=  "Kes«dczAa#  /)/a!ng  bczz.*J  dz.•,

»cgerz. czAAz.raf. " Yalmi di hari pembalasan.  ±f! "Seszf#gge.A#};a, " dan

Acz`   adalah  dAczmz.r  qcata  ganti)  untuk  sebuah  urusan  dan  keadaan

(am  dan  sya'n).   6S±;1ri  €±±  i  "Tidaklch  akan  mendapat
kemenangan orang-orang yang zhalim. "

.,FirmanAllahswT,,4j£Sf±i'£=±;C'.sO-t\S.'t±J;£jr},j6j
-!±S   "Dan,  Fir'aun  berhata,  'Hal  pembesar  kaunlou,  aha  tidck
me7£gefczfe#z.   rwfea#   bogz.7"w  se/cz!.#   ¢ha'. "  Ibnu  Abbas  RA  berkata,
"Jarakmasayangdiucapkanantarakalimatinidankalimat,'j?6°6{jd?

$5if\ 'Musa  AS  berhata,  'Akulah  Tuhanrm  yang  paling  tinggi,'"°2
adalch masa 40  tahun.1403  Musuh Allah  ini  sungguh  telah berdusta,

bahkan  dia  mengetahui  tidak  ada  Rabb  selain-Nya  dan  Allah  yang
telahmenciptakannyadanmenciptakanpenduduknya."#r=a-'t=dy'j

'4°°  gz.rtz `aA tanpa wcz# juga berkedudukan mwfawafz.raA  sebagaimana disebutkan

di Se:lam AI Iqna ` (2n24) dan Taqrib An-Nasyr hal. 1S6.
`4°]  gz.ra `a!4  dengan )/a`  berkedudukan  mwfa!i"fz.raft  sebagaimana  disebutkan  di

de!:¥€;sqa¥b-d{iirNL¥:¥7:9a!]b]:1:2RAd]sebuthAiMawardidalanhabtafsmya

(3/229).



'ff^ €S;S  .;:fig "Dan,  sungguh jiha hamu bertanya kapada mereka_,
'Slapakah  yang  menctptaham  mereka.'  viscaya  mereha  mdyowab,
'Allah,.„`404

ed;fi&':±4;±J,-J£3SK"Maka,bakarlahhaiHamanuntwkha
fcl#afo  /I.a[f, "  yakni  bakarlah batu bata merah.  Dari  Ibnu  Abbas  RA,

Qatadah berkata,  "Fir'aun adalah orang yang pertama kali membuat
batu  bata  dan  membuat  bangunan"05   dengannya.   Ketika  Fir'aun
memerintahkan    menterinya    Hanan    untuk    membuat    bangunan

pencckar langit, maka Haman segera mengumpulkan para pekelja -
dikatakan:  berjunlch 50 ribu tukang ahli  selain kondektur dan para

pelayan. Selanjutnya diperintahkanlah menibuat batu bata dan kapur.
Kayu-kayu ditegalckan, paku-paku dipasakkan. Bangunan tinggi tegak
terbangun  kokoh  yang  belun  pemah  terbangun  sebelumnya  sejak
terciptanya langit dan bumi. Sedemikian tingginya bangunan tersebut
sehingga  yang  membangun  pun  tidak  sanggup  untuk  mengan8kat
kepalanya. Sehingga akhimya Allah SWT mengrji mereka.

As-Suddi  meriwayatkan,  "Setelch  bangunan  selesai,  Fir'aun

menaikinya hingga ke  puncaknya,  1alu  menganbil  anak panch  dan
memanahnya  ke  arah  langit.  Tidak  lama kemudian  anak  panah  itu

jatth kembali dan kini sudah berlumuran darah, dan Fir'aun berkata,
'Saya sudah membunuh Tuhannya Musa AS'."

Diriwayatkan  bahwa  saat  Fir'aun  berkata  demikian,  Allah
SWT mengutus  malaikat  Jibril.  Malaikat  Jibril tunm  dan memukul
bangunan pencakar langit tersebut dengan sayapnya dan telpotonglah
menjadi   tiga   potongan   besar.   Sebuch   potongan  jatuh   menimpa

pasckan Fir'aun dan membunuh satu juta tentaranya. Sebuah potongan

::&Sis#£¥fQ[:t3a]j£;7.disebutkano|ehAn-NulasdalamMa'o#f"gwr`a#
(5/180), dan AI Mawardi dalan Tafsinya (3/229).



lagi  jatuh  ke  laut  dan  sebuah  potongan  lain  jatuh  ke  arah  barat.
Sedangkan semua pekerianya mati.  Wra//aA« [4 '/am dengan kebenaran

kisah tersebut.

{*>±Sti a, :£ifs S}± "Dan sesungguhnya aku benar-benar
mendrga bahwa dia termasuk orang-orang pendusta. " M:alas;"d azh-
zAcz7®7!w  dalam  ayat  ini  adalah asp-fya* (ragu),  yaitu berfikir dengan

ragu.  Sebab, Fir'aun telah melihat dalil mukjizat yang tidak mungkin

dilakLikan oleh manusia biasa.

Firman  Allah  SWT,  ffi£:  "47!gfaifa, "  yakni  /¢ `czzfozfaama,

berlaku    membanggckan    diri.    ,;iii3   ji    "Fz.r`a##    cJaH    ba/a
fe#Jcz7.o»ycL " unfuk percaya kepada Musa AS.  i;jl=¢> dy;fY'f -
"Dz. bc/mz. /:h4lesz.rJ fa#pa cl/czsc}# };a#g benar, " dalan memusuhi, yakni,

tidck mempunyai alasan untuk menolck apa yang dibawa oleh Musa
AS.   6J=;. Y' \i±'± ;±±;i .`:=I±j   "Dam  mere*q  me»)/a#gha  b¢Awo
mereha  tidck  akan  dikembalihan  kepada  kami."  Mexeka rnendnga
dengan tanpa ilmu bchwa tidak ada hari kembali dan hari berbangkit.

Nafi`, Ibnu Muhaishin, Syabih, Humaid, Ya`qub, Hamzah dan
AI Kisa`i membacanya, '®:}i+}£ 'Y dengan )/cz` /affeaA]4°6 dan/.I.in kasrah

untuk menyebut subjek.  Ulana lainnya membacanya,  i:}i£}; dengan
bentuk   fi`1   7%cz/.Act/.   Bacaan   ini   dipilih   oleh   Abu   Ubaid.   Bacaan

pertama pilihan Abu Hatim.
'o'>Slj '2f3ich "Maka, Kami menghakun Fir'aun dan bala

fe#f¢ranyo."Jumlahmerekaadalah2.600.000balatentara.c2+Sj=±

i;}j\  "Lalu  Kami  lemparkan  mereha  ke  dalam  laut."  Mcksodya,,
Kami  campakkan  mereka  (ffeczrczfa77czcz)  ke  dalam  laut  asin.  Qatadch

'4°6    gz.7.a`aA    dengan   );a`    fathah    berkedudukan    mwJa!wofz.ra!A,    sebagainana

disebutkan di dalam ,4/ Jq#a ` (2/724).



berkata, "Laut di belakang negeri Mesir yang disebut Isaf, Allah SWT
menenggelankanmerekakedalannya."'4°7

Wahab  dan  As-Suddi  berkata,  `Tempat  dimana  Allah  SWT

menenggelamkan  mereka  adalal  taut  merch  (gzf /zcf in)  dan  disebut
Bathnu Murairah, khi diserdut Ghadhbaan."

Muqatil berkata,  "Sungai Nil." Pendapat ini lemch dan yang
kuat pendapat yang pertama.

;J=;`6 "Maha, /I.AafhaA, " hai Muhammad.  'i€e±€ <>\±= Lij'
Cnd;kri   ..Bagaimana  akibat  ?raT}g-orang  yang  zhalim, "  yckri
penghujung dari urusan mereka.  `ii3;i ;±±i=;:j "Da», Kamz. /.adz.ha#
merefap pemz'mpz.»-pemz.mpz.», " yakni  Kani  menjadikan mereka para

pemimpin yang mengaj.ak kapada kekafiran, ]4°8 sehingga bagi mereka
dosanya  dan  dosa  orang-orang  yang  mengrnitinya  sehingga  pada
alchimya semua dosa bertumpuk padanya.

Ada yang mengatakan bahwa Allah  SWT menjadikan orang

yang paling bodoh di antara yang bodoh sebagai pemimpin mereka,
dan pemimpin ini membawa mereka ke dalan neraka.

Ada yang mengatakan bchwa para pemimpin yang kepadanya
orang-orang   berilmu   dan   berpandangan   luas   bermakmum   dan
meminta nasihat]4°9. T2\±!t j£ 6L;j€ "yang me#);em /ma#us!.a/ fe
»eraha."Maksudnya,kepadaperbuatanpenduduknercka.,ice-{t±'j

=gRE;£:,a:#aa:,mKeraem#:.ha##m%#attozokenpg:;a
me7.eha   dz.  dcf72z.a   z.»z.. "  Maksudnya,   Kani  memerintahkan  hamba-

t4°7 .4tsa[r dari Qatadah disebutkan AI Mawardi dalam kitab tafsinya (3/229).
]4°8 ,4tsar ini disebutkan AI Mawardi, ford; Asy-Syaukani di dalan FafA ,4/ gadz.r

(4/,2#J);,.d.



hamba Kami untuk melalmat mereka.  Jika mereka menyebut nama-
nania   mereka,   orang-orang   beriman   itu   melaknatnya.   Ada   yang

mengatakan,  Kanii  wajibkan  bagi  mereka  laknat  dan  teljauh  dari

perbuatan  baik,   aqu=L£±:j'f <j+  rL£  ;:±=jj'f r±'j  "Da» pada  f7a7~z.
Kiamat mereha termasuk orang-orang yang dijathkan (dari rahmat
j4//CZAJ. " Maksudnya, orang-orang yang clan dibinasakan dan dibenci.

Demikian yang dikatakan Ibnu Kaisan dan Abu Ubaidch. ]4]°

Ibnu Abbas RA berkata,  "Orang-orang  yang buruk berwajah
hitanl dan bermata biru.»1411

Ada  yang  mengatakan,  7"z.#  a/  mc4b `adz.i.H  (orang-orang  yang

dijauhkan).]4]2     Dikatakan:     gabbcz¢afe#//a!A,     yakni     Allah     SWT

menjauhkannya  dari  semua  kebaikan.  Dan,  gabaAczAcf  -  gabbaAOAzf

bemakna   menjadikannya   buruk.   Abu   Amm   berkata,   "gczbaAJct
wdyhahu   (tan:pa,   tasydid)   befrrndma.   qabbahtu   (dengan   tasydid).

Seorang penyair berkata:

Ketahuilah, Allah memburukhan (qabaha) orang-orang berlidah
busuk, semuanya

Dan membankkan (qabbaha) orang yang mirip tihas dan yang
berjalan|ambanl413

kedudckL:fark:[]mf±'j€££fb;=::n:=ck":£Spfoe::ckiar;:ah::n::fruat;
pada  firman-Nya,   Spf=j==:j'r <jJ sebagaimana  berlaku  pula  pada
firman-Nya,  ;SiET:;{i>\j '££i€ 6jj€£  "Iva7!fz. /¢d¢ orcz7cg )/cz#g &ha7!/
mengatakan Oumlah mereka) adalah tiga orang yang keempat adalah

`4'° Lih. A4a/.az zlJ 0%r `¢% (2/106).
'4` I j4tsar dari Ibnu Abbas RA. disebutkan Abu Hayyan di dalam j4/ BaAr (7/120)
14\2 Ibid.
]4'3 Syair terdapat di dalam Fazfo AJ gadz.r (4/245).



¢„/.I.#g7i)"."]4]4  Boleh  berlalni  subjek  pada  lafazh  r±'j  tersembunyi
JL(£ck#n.%,=)HdaT]=ysar:teiefrsfi:|u=:#,at3j;a,f[rm#r%g

'dy,;±ap>;;i."Padaharimerekamelihatmalaikatdihariitutidakdda

kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa."}4\S
JLBisa jadi pula subjek pada lafazh ri±'j adalah firman-Nya,  r^

ae:js±:i-i <±+  walau  pun zA¢r/ (yakni  lafazh );¢«m  cz/  gz.};omczA)
mendchului.   Boleh   pula   berlaku   sebagai   "¢/`w/   (objek)   secara

pch"asarL,  sealran beflkatzL,  wa  atba `naahum fit  haadzihi  ad-dunyaa
/¢`7!afa   wa   /a`#clfe  yclw7#a   a/  gfyaczmafa   (dan  Kami   ikutkan   laknat

kapada mereka di dunia ini, dan lalmat pada Hari Kiamat).

Firman AI]ah :

f„4y'fGfi.{\±ZI:i~ci+,+±j.rGjic=+:rfu'„'
©6L#£Jfat"ir±'J'ci±jor,th,jj2~ca

``Dan sesungguhnya telah Kuni berikan kepada Musa AI Kilab

(Taurat) sesudah Kami binasakan generasi-generasi yang
terdahulu, urttuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk dan

rchm¢f, d[g¢r merch¢ I.»g¢£ " (Qs. AI Qashash [28] : 43)

Fiman  Allah   SWT,   ;:=±==j-t  d|;    \==+=\:  ;:j'S  ``D¢#
sesungguhnya telah Kami berihan kepada Musa AI Kitab, " yalrfuk:idto

Taurat.]4[6   Demikian   dikatakan   oleh   Qatadch.   Yahya   bin   Salam

;:::§,:sa;:EKur¥:a:n:9k}a5;?o::hAiMawardida|anfafsmya(3/230)



mengatckan bchwa  Taurat  itu  menipakan  kitab  yang  pertana  kali
dituruhkan oleh Allah SWT, yang di dalannya terdapat banyak sekali
undang-undang  dan  peraturan  serta  hukum-hukum""  yang  telch
ditetapkan oleh AIlch SWT.

Adayangmengatakanbahwayangdimaksuddengankitabdi

sini  adalah enan dari  tujuh puluh dua kitab  yang dituruhkan Allah
SWT  kapada Muhammad  SAW.1418  Demikian  yang  dikatakan  oleh

Ibnu Abbas dan diriwayatkan juga oleh yang laimya.

&uSH(\  6Lt±«\  \CZ1;fi ~t  ±<  E*, "Sesudah  kami  binasahan

ge#erasz.-ge#erasl.  };a#g  ferdafew/w. "  Abu  Sa'id  AI  Khudri  berkata:
Nato; i    SA;W    bef[sitoch,    `.Sesungguhnya    Allah    SWT    tidak    lagi

menghaneurkan  suatu  koum,  dan juga  suatu  negri,  ataapun  suatu
unat dengan adzab yang pedih dari langit dan buni sejak Allah SWT
menurmkan kitab Tourat kapada Nabi Musa AS kecuali negri yang

penduduknya  diadzab  mdyaq± fe,r_a-''  Ppck*,kant. tip*,g:H9=,k
fimanAllahyangberbunyi,\ffirf~(i+,`=t£±j.fj±j>t¥+\:ia`5
SilfI 6ffl\   ``Dan sesungguhnya telch Kand berikan kepada Musa
AI  Kitab  (Taurat)  sesudah Kami  binasakan  generasi-generasi yang
ferdr4w/w,''maksudnyaadalahsetelchkaunNth,AaddanTsamud.

Ada  yang  mengatckan,  "Atau  setelah  kani  tenggelamkan
Fir'aunbersamakaunnyadankanikuburQanmhidup-hidup."

u:,)±J\,   '5{g<±  "Untuk    menjadi    pelita    bagi    manusi:,"_.
maksudnya,Kanidatangkankapadamanusiakitabyangbisamenj.adi

;:a:u::an#:,:b::sisaao:r:¥y=iko:r;:8P±an:ge:=ga:jt::=a:a=y;`;:¥i£;""`#
\4rJ. Ibid.
\,\S. Ibid.



6L#3:i   "4grr mereha I.»grf," maksudnyq agar mereka senantiasa
ingat  dengan  nikmat  tersebut  dan  mereka  akan  beririan  selama

mereka  hidup  di  dunia  s.erta  mendapat  ganjaran  yang  setimpal  di
akhirat kelak.

Firman AIlah:

dapfit6f,#Gjji<y.Tc±j:j£~t±±==;i9,L*.tt:+G>=±rj
cL2;E¥L{=±[j3i±'f#fjlj±£fJ±6=tii`q±'u'©

©<dr;€±=gsret¥.i:#i*:€'i:riff
``Dan tidaklah kamu (Muhammad) berada di sisi yang sebelah barat

kctika Kotmi menyampatkan perintah kepada Musa, dan tiada pula
kamu termasuk orangcorang yang menyaksikan. Tetapi Kami telah
mengedakan bebera[pa generasi, dan berlalulah atas mereka masa

yang panjang, dan tiadalah kamu tinggal bersama-sana penduduk
Madyan dengan membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka, tetapi

Kami telah mengutus rasul-rasul. " (Qs. All QaLshg.sh |28|.. 444S)

Fiman Allah SWT,  irL'j "Da# fz.daA/¢fe hamw," maksudnya,
tidaklah engkau wahai Muhammad.  ed.i t:|G>  "Ber¢da dz. Sz.sz. );o#g
jebe/CZA bczrczf," maksudnya, berada di sisi gunung sebelah barat.

':SFfi\ `SS  S)S~F±i;i :.)±  "Ketika Kami menyampaikan perintah

4ep¢cJa  A4#sa,"  maksudnya,  apabila  kami  berbicara  kepada  Musa,

memerintahkan  ataupun  melarang  sesuatu  kapadanya,  baik  ketika
kami  mewajibkan  sesuatu  ataupun ketika  kami  menjanjikan  sesuatu
kapadanya.



Ada  yang  mengatckan,  "Atau  ketika  kami  menyanpaikan
kepada   Musa   tentang   segala   hal   mengenai   dirimu   dan   kani
menyebutmu dengan sebutan yang agung."

Ibnu Abbas berkata, bahwa  ~C;=£ ;i   atau kami beritalckan
bahwa unat Muhammad itu adalah sebaik-baik ummat.   },   €.fcj

6.if!i     "Dan  tiada  pula  kamu  termasuk  orang-?ra:g :_aL:5_
me7®);adsz.ke#,"  maksudnya,  termasuk  orang-orang  yang  hadir ketika

itu.

Fiman  Allah  SWT,  612;3 6.t3i ~tsfi;    "refapI.  fa"I.  feJafr
me#grdafa%  bez)erapa  ge#erasl.,"  maksudrya,  setelali  Nabi  Musa.
E>:;:ii>iii±'|S^|:i"Danberl.alu.Ichatrm?eha.`:_=a.y`::.gp:^n!=:n8::.

hingga  mereka  lupa  untuk  ingat  kapeda  Allah  SWT,  janji   dan

perintah-Nya.hisapertifimanAllchSWT,a:i:£==3±£fji';#jtS
"Kemndian  berlalulch  masa  yang  panjang  atas  mereka  lalu  hati

mercka me#/.adl. keras. "'4`9 Secara zhaliir ini juga berlaku bagi Nabi

kita Muharrmrd SAW yang disebutkan pada waktu itu, karena Allah
SWT akan mengutusnya, clan tetapi karena dalam jan8ka waktti yang
lama dan hati mereka telah mengeras, menjadikan kaum itu lupa clan
hal tersebut.

Ada   yang   mengatckan   bahwa   maknanya,   "Kani   telah
mendatan8kan kitab  suci bagi  umat nabi  Musa AS  dan Kami  telah
menganbil  janji  mereka.   Setelah  lama,  mereka  kemudian  ingkar
dengan  janji  yang  telch  mereka  ucapkan.  01eh  karena  itu  Kani
mengutus      Muhammad      SAW      sebagai      pembcharu,      untuk
memperbcharui   dan   memperbaiki   agama   mereka   dan   sekaligus
mengajakmerekauntukkembalikapadaTulan-nya."

1419 Qs. A| Hadiid [57]:  16.



Allah SWT berfirman,  <±'ri j=i c}, C!¥l: £= CJ   "Dan
tiadalah     ka:rm     tinggal     bersana-sana     pendrduk     Madyan,.'
maksudnya,  tinggal  sebagainana Nabi  Musa  dan  Syuaib  tinggal  di
antara kaurmya.

Fiman Allah SWT,   C¥.I: f# i3::  "Dengr# membacahan
a!};czf-a);czf  fro77Iz.  Aepczdcz  mereha,"  maksudnya,  mengingatkan  mereka

akan janji yang telah mereka ucapkan.  <dr; €± \gfrL; "refapz.
ha7"I.     fe/czfe     me#g#/us     ra!sw/-r¢Sw/,"     maksudnya,     Kami     telch

mengutusmu dikalangan penduduk Makkah dan Kami telch turunkan
kitab suci kepadanu yang di dalannya terdapat berita tentang masalch
ini.

Firman Allah:

tijjal,a.u€c;,`i:=:jcsfp'c:::6s±±¢t¥:+G>#cj
©6J±,j=Ji#'dy:i-i`J-jjc£.rf`\-€

"Dan tiadalah kanu berada di dekat gur.ung Thur ketika kuni

menyeru (Musa), tetapi (Kant beritahukan itu kepadamu) sebagal
rahmat dart Tuhanmu, supaya kamu memberi peringatan kepada

kaum (Quralsy) yang sekali-kali belum datang kepada mereka

pemberi peringatan sebelum kanu agar mereka ingat.''
(Qs. AI Qashash [28]: 40

Firman Allah SWT,  C;:6 S! 2jJtt3|G> £jrcj  "Da!% fz.a!ch!/aft
kamu berada  di  dekat  gunung Tlur ketika hami menyeru  (Musa),"
sebagainana  engkau  (Muhammad)  tidck   ada  di   sanping  tempat
sebelah  barat  ketika  Allah  SWT  mengutus  Nabi  Musa  AS  kapada



Fir'aun,  en8kaupun tidak  ada  disamping  gunung  Thur tatkala Nabi
Musa  AS  bersama  tujuh  puluh  orang  pengikutnya  berdoa  kapada
kani.

Diriwayatkan oleh Amni bin Dinar, dia berkata, "Wahai unat
Muhammad,    sesungguhnya   telah   Aku   kabulkan   permintaanmu
sebelun  kalian  berdoa  kapadaku  dan  telah  Aku  berikan  sebelum
kalian  memintanya  kepada-Ku."1420  Demikian  pula  dengan  Firman

Allah SWT,  C:.:6 ;i 2jJ{t?|G> £3rGj   "Dam f!.adaJafr kem% berada
di dehat gunung Thur ketiha kant menyeru (Musa). "

Abu  Hurairah  mengatakan  ulari  riwayat  Ibnu  Abbas-
bahwa     Allah     SWT     berfirman,     "Wrafaaz.     wmaf     M#Aamma!d,

sesungguhaya Aku telah mengabulkan sebelun kanu berdoa kepada-
Ku dan Aku telah memberikan kapadanu sebeham hamu meminlanya
kepada-Ku demikian pula Aku telah mengampuninu sebelun harm
memohon  ampun  kapada-Ku  dan  Aku  telch  mengasihirm  sebelun
kamu minla dihasthahi. "

Wchab    berkata,    "Oleh    karenanya    ketika    Allah    SWT
mengatckan   kapada   Nabi   Musa   AS   tentang   keutanaan   Nabi
Muhammad SAW beserta unmatnya, Nabi Musa AS berkata, 'Wahai
Tuhanku, tunjukkanlah mereka itu kepadaku.' Kemudian Allah SWT
berfurrrmL, `Sesungguhnya  enghau  tidak  ahan  bisa  melihat  mereka,
namun jiha  engkou  mau,  maka  doakanlah  mereha  nanti  akan  Aku

perde#garfro#   swara   7"ereha   fepad¢7#w.'   Nabi   Musa   kemudian
menjawab,  'Baiklch wchai  Tuhanku.'  Allah  SWT  berfirman,  'Wrafooz.

wmaf Mwfaammad  lalu  unat  Muhammad menjawab  dari  lubuk hati

`42°  |bnu  Katsir  menyebutkan  dalam  tafsimya  (3/391)  dari  riwayat  An-Nasa`i

dalampembahasantentangtafsimya,danderilbnuJarirsertalbnuAbiHatim.



mereka.  Allah  SWT kemudian berfiman,  'Sesw#gg[iAnys j4fu  fe/aA
mengabulkan permintaanmu sebelum kamu memintanya` ."

Makna dari ayat ini adalah, ketika kani berkata kapada Nabi
Musa  di  gunung  Thur,  Kani  lalu  memanggil  ummatmu  dan  kami
beritchukan  kepada  Nabi  Musa  tentang  apa-apa  yang  telah  kami
tentukan  untukmu  dan  ummatmu  seperti  rahmat  dan  kasih  sayang

yang clan Kani berikan selana mereka hidup di dunia sampai Hari
Kianat  nanti.   c#u'  kami  berbuat  seperti   itu   `i:I::i  dari  kami
untukmu.

AI Akhfasy berkata,  "'i==:i   adalch nasab dari masdar,  atau
dengan  kata  lain  sebagai  tanda  kasih  sayang  kami  kapadanu."  AI

Qur`an   berpendapat   bahwa   itu   merupakan   rna/'wJ   /I.   a/./i.rfe   atau
melakukan itu semua karena kasih sayang. ]42t

An-Nulas berkata,1422 "Atau kamu belum mengetchui tentang
kisch para Nabi nainun kani telah mengutusmu dan meviahyukannya
kepadamu  sebagai  tanda  kasih  sayang  kani  kapadamu.  AI  Kisa`i
mengatckan bahwa itu merupakan Afo¢bar ha7!cI.  Jadi kalimat tersebut

bermakna,   czfafl#   fefapz.   I.#z.  me7!/.czdz.   raAmcz/.   Dia  juga  mengatakan

bchwa  tanda  ra/tz '  itu juga bermakna  rahmat.  Sedangkan  Az-Zu].aj
belpendapat bahwa tanda rcr/tz ' itu mengandung arti feJapz. perb#¢fcz#

itu adalah rahmat.

`£±i€C;,,J.±3ct5.rf:£<\~€613Sj;l£},"S%pcz)/ofapm„memberz.

peringatan  kepada  kaun  (Quraisy)  yang  sekali-kali  belun  datang
kepada  mereka  pemberi  peringatan  sebelun  kamu,"   yawn  ore:r[8
Arab,1423  atau  kamu  tidck  menyaksikan  langsung  kejadian  tersebut,

'42` Lib. /'mG ,4J 0%r`a%, karya An-Nuhas (3/239)
1422Lih.A4o'a#i.j4/gwr`a#(5/182)
1423 Lih. Tafsir AI Mawardi (3/231).



namun Kami ceritakan kapadamu sebagai rahmat bagi ummatmu agar
kanu bisa memberikan pedngatan kapada mereka.  &j±'i=: f{fa'
"Agar mereka ingot. "

Firman AIlah:

~y'e)'c#:#fejji£££L>'£<±€rf=±®i~v'J'_`

ffi©'c#,jit-,6±#„'d±.\:gfy`ii±e'L€Irji
+'ei=j:i:<j\~(ji,dyi~Y'j'l`$6lr3ie63fa.ti££~G
#,6!ij6j 9ife$6L63t*t;i;'€pi~G>iife

"Dan agar merekcl tidak mengatakan ketika adzpb menimpa mereha

disebabkan apa yang mereka kerjakan, ` Ya Tuhan hami, Mengapa
Engkou tidak mei'.gutus seorang Rasul kepada hami, lalu hami
mengikuti ayat4yat Engkau dan jaduah kani terrvlasuk orang-
orang mukmin.' Maha tatkala datang kepada mereka kebenaran

dari sisi kami, mereka berkata, ` Mengapckah tidak diberikan
kapadanya (Muhammad) saperti yang telah diberikan kepada Musa
dahulu?.` Dan bukankah mereka itu telch ingkar Ouga) kepada apa

yang telah diberikan kepada Musa dahulu?. Mereka dahulu telah
berkata, ' Musa dan Harun adalah duo ahli sihir yang bantu

membantu.' Dan mereka Ouga) berkata, ' Sesungguhnya kami tidak
mempercayal musing-masing mereka itu'."

(Qs. AI Qashash [28]: 4748)



FimanAllahSWT,':<±€r€;¢®i~Y'fo`"D¢»ag¢rmereha
tidak mengatakan ketika adzab mehimpa mereka. " Mdsndnya, aiha;]ch
orang Quraisy. Ada yang mengatakan bchwa yang dimaksud oleh ayat
tersebut  adalah orang Ychudi.  t£<in€ adzab  dan  siksaan.  £££ \L

E=

isf! "Disebabkan apa yan? .in;r;ka kdyahan, " se;pch kdrful=
dan  kemaksiatan.  Jawaban  ~Y'J'j dihilangkan  atau  dengan  kata  lain
agar  mereka  tidak  diadzab  disebabkan  karena  kemcksiatan   yang

pemah mereka lakukan dimasa lalu.
~qj a;.\i!S±    "Ya  Tuhan hami,  Mengapa  Engkau tidak,"

maksudnya  adalah  mengapa  tidak,   Y`i;;  \=Jj'£ ;r;i     ``7»e»gz4f%s
seor¢#g Rasw/ fa+pcldcz  ham!., " ketika kami  utus  seorang Rasril.  Ada

yang mengatakan, "Kani clan percapat adzab mereka."

`L±£!+'-  'ifi    "Lalu   kami  mengihai .a,yat-ayat   Engkou:
dinashabkan padajawaban pengkhususan.    6L*i') affea/ `a/az.A  6,
`cp;€j:jt    "fermas%A  or¢ng-or¢»g  m«haz.;,"  maksudnya,   temasuk

orang-orang  yang  percaya  derigan  ajaran  yang  dibawa  oleh  Rasul.

Orang  yang mengatakan  bchwa  akal  harus  selalu  dibarengi  dengan
iman  dan  syukur,  mereka mempunyai  pendapat  lain  dalam  ayat ihi.
KarenaAllahSWTberfimanf.g?ji£;3;\L>``Dz-sebcbha#apa);o#g
mcreha  frer/.¢ha7!, "  itu  berarti  bahwa  mcreka  harus  diadzab  apabila

mereka melakukannya sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Akan
tetapi itu semua harus dicema dengan akal.

AI   Qusyairi   berkata,   "Yang   benar   adalah   bahwa   yang
dihilangkan /aw/a di sini ketika dikaitkan dengan adanya Rasul yang
ban,„

Atau dengan kata lain orang-orang kafir itu tidak diberi wdzwr

(alasan)  disaat mereka menerima syariat yang terdahulu serta seruan
menuju jalan  tauhid,  akan  tetapi  dalam jangka  walrfu  yang  lama,



sehingga  jika  mereka  diadzab  maka  mereka  pasti  akan  beralasan
bahwa mereka sudah lama tidak mendapat seruan dari seorang Rasul.
Mereka mengira bahwa dengan adanya jangka walrfui yang lama itu
mereka  mendapat  keringanan,  padahal  tidak   ada  dispensasi  bagi
mereka yang telah mendapat khabar tentang diutusnya seorang Rasul.
Kant    telah    banyak    menberikan    penjelasan    kapada    mereha
sebelunnya,  oleh  harenanya  Kami  mengutusmu wahai  Muhammad.
AIlah   SWT   telah   menetapkan   bahwa   Dia   tidak   akan   pemah
memberikan suatu hukuman kapada seorang hamba,  kecuali  setelch
Allah SWT menj elaskan kepadanya tentang kedatangan seorang Rasul
dengan segala huj.jah (dalil) dan setelah mengutus Rasul itu sendiri.

Fiman Allah SWT,  l'pe a 3;j{ i££~l± ffi  "Maha faffa/a
datang   kepada   mereha   kebenaran   dari.  sisi   kant,I"   ydrrfu  Nalch
Muhammad  SAW,  $6  "Mereka berkata,"  yaitu  orang-orang  kafir

yangadadiMakkah.~Y'j'J`ataumengapatidalL`*L;;<2ji~L'ji,<j;i
"mberikan  kapadanya  (Muharrmed)  seperii  yang  telch  diberikan

fepc!d¢   Mwsa   daha/w.?,"   seperti   ton8kat   dan   tangan   yang   bisa
mengeluarkan  air.  Engkau juga hanya menurunkan AI  Qur`an pada
Muhammad,   sebagaimana  Engkau  turunkan   sebuah  kitab  berupa
Taurat, padahal itu sudch mereka jumpai pada zanan Nabi Musa AS

jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus.

AIlchSWTkemudianberfirmanb,t,(;i;'e>i~C>ifa;i'l`ei
brf i.± °\Sis*]6  ``Dan bukanhah mereha itu-telah ingkar ouga)

kepada  apa  yang  telah  diberikan  kepada  Musa  dchulu?  Mereha
dahulu telah berhata, `Musa dan Harmn adalah dua ahli sihir yang
ba#fw   memb¢"fw',"   maksudnya,   bukankali  Nabi   Musa   dan  Nabi
Muhammad itu sama saj a, mereka hanya mempermainkan sihir.



Al 'Kalbi  berkata3  "Beberapa  orang ` Quraisy  diutus  kapada
orang Yahudi,  mereka menanyckan tentang kerasulan Muhammad."
Orang  Yaliudi  menjawab,  "Sesungguhnya  kami  telah  mengetchui
dalan  kitab  Taurat  bahwa  nanti  clan  diutus  seorang  Rasul  yaitu
Muhammad dengan segala si fat dan kemuliaannya. ffi: e+;± i)A6
"Mereka dahulu telch berkata, 'Musa dan Hc[ram adalah dua ahli sihir

yang bantu membantu'. "

Suatu     kaum     berkata,     "Sesungguhnya     orang     Ychudi
mengetahui   orang-orang  yang  musyrik,   lalu  mereka  mengatakan,
'Katckanlah  kepada  Muhammad,  kenapa  kamu  tidak  mendapatkan

seperti apa yang diberikan kapada Nabi Musa dahulu. Ini merupakan
alasan bagi kaum Yahudi, atau bukankch orang-orang yahudi dahulu

juga  ingkar  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Musa  dan  Harm,
tukang sihir.    #> 6£

"Sesungguhnyakamiapakmempercayaimasing-masingr;ereka
bahkan mereka menganggap keduanya sebagai

>_,,``_

I.fzt, "  atau  dengan  kata  lain,  kani  ingkar  dan  tidak  mau  mengikuti
aj aran mereka berdua.

Para ulama Kufch membaca  e[;± tanpa a/zJ yaitu Injil dan
AI  Qur`an)424.  Namun  ada yang mengatakan bahwa yang  dimcksud

adalah Taurat dan AI Furqaan]425 dikatakan o|eh A| FaITa` ]426.

Ada pula yang mengatakan bchwa yang dimaksud adalah kitab
Taurat  dan  hjil]427  dikatakan  oleh  Abu  Razin,  namun  qz.7.a `czfe  yang

[424|niada|ahpendapatQatadah.Lib.TafsirAIMawardi(3/231).
t425PerkataaninidinisbatkanAIMawardikepadaAIJahdaridanAs-Suddi.
1426Lih.%a'a#!.,4J9#r`a#(2/306).
1427  Perkataan  An-Nuhas  dalaln  "a'a#I.  ,4J  0%r`a!#  (5/185),  juga  menunt  AI

Mawardi  dalam tafsimya  (3/231)  dia  mengatakan,  dikatakan oleh Ismail -dan Abu
Mujallaz.



paten [safa].rqa#I.]]428 adalch dengan menggunckan a/!# Dalan hal ini
adatigapendapat,1429

Perfc}m¢, bahwa yang dimcksud oleh ayat tersebut adalch Nabi

Musa dan Nabi Muhammad SAW. hi menurut orang-orang Musyrik
di Arab. Ibnu Abbas dan AI Hasan juga sependapat dengan pendapat
ini.

Kedwa, Nabi Musa AS  dan Harm AS, ini menurut pendapat
orang Yahudi sebagainana yang mereka katakan pada awal diutusnya
Nabi  Musa AS.  Termasuk  yang  setuju  dengan pendapat  ini  adalch
Said bin Jabir, Mujchid dan mnu Zaid. Ucapan mereka ini merujuk

padaFimanAllahSWT,'a<±r3=±ti~Y'j'!`j"Da#ag"merefra
tidak mengatakan ketika adzab menimpa merekd', keti\kal kani alKan
mengutus  Rasul  yang  baru,  karena  orang  Ychudi  itu  sebenamya
mengakul adanya Rasul, tetapi mereka mengin8karinya dan tidak mau
mengikuti  ajaran yang disampaikan oleh Rasulnya sehingga mereka

pantas  mendapatkan  adzab  dari  tuhannya.  Allah  SWT  berfiman,
"Aku  telah  cukupkan  dispensasi  atau  keringanan  kapada  mereka

dengan mengutus Nabi Muhammad SAW."

KeJ!.gr,  Nabi  Isa  dan  Nabi  Muhammad  SAW.  hi  menurut
orang-orang   Yahudi   sekarang.   Qatadah  juga   sependapat   dengan

pendapat  ini.  Ada  yang  mengatckan  bukankah  tidck  semua  orang
Yahudi itu in8kar dengan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa
AS yang menyebutkan tentang adanya AI Masih, Injil dan AI Qur`an.
Mereka bexpendapat bahwa Nabi Musa dan Muhammad adalah dua
orang yang dianggap sebagai tukang sihir itu.

`428 g|.rq `ati yang sudch mwtowafir sebagaimana tercantum dalam raqrl.a .4#-Ivas)"

hal.156.
`429  Tiga  nracam pendapat  ini  disebutkan  oleh  AI  Mawardi  dalam  tafsimya  (3

/23,).



Firman A]Iali :

ife®±'±fi~ffi,dsi=ij£,&f3ifa3TS>S;13j:
*jcF€~Si6#{tfipe`6&'i£±:€;jd26©a,ri
giv.fcL[y`att€icSf`<j+ci±ri>+4Lj£`€7+,iff
©6Jrifjrfu'jj3't*neji±'p'®©ae±riT

"Katakanlah, ' Datangkanlch olehmu sebuah Kitab dart sisi Allah

yangKitabitulebih(dapat)memberipetunjukdaripadakeduanya
(Taurat dan AI Qur`an) niscaya Aku mengikutinya, jika kanu
sungguh orang-orang yang benar.' Maka jika mereka tidak

menja[wab (tantanganmu) Ketahuthah bahwa Sesungguhnya mereka
hanyalahmengikutihowanafisumereka(ielaka).Dansiapakah

yanglebihsesatdaripadaorangyangmengikutihowanofsunya
dengantidakmendapatpetunjukdariAllahsedikitpun.

SesungguhnyaAllahtidakmemberipetunjukkapadaorang-orang

yang zhalim. Dan sesungguhnya telah Kami turunkan berturut-
turut perkataan Ini (AI Quran) kepada mereka agar mereka

"e#dxp¢f peJ¢/.Crow. " (Qs. AI Qashash [28] : 49-51)

FimanAiialiswT,'iifi~Ci,dsi:i3,atji3a3±S;>S:13di
"Katakanlah,  'Datangkanlah  olehm  sebuah  Kitab  kari-;isi  Allah

y=_ng  Kitab  itu  lebih  (dapat)  memberi  petunjuk  daripada  kedranya
(.Tow:at  dan  AI  Qur`an)  niscaya  Aku  mengikutinya'. ''  Mcksudryal,
katakanlah   wahai   Muhammad,  jika  orang-orang  kafir   itu   ingkar
dengankeduakitabsuciini'€fi~Ci,as=i3,at*JjtJ¥>S-t3
"Datangkanlah olehmu sebuah Kitab  dart sisi Allah ;ayfg iit'ib itu



lebth  (dapat)  memberi petunjuk dcinpada kedranya  gTourat  dan Al

gzfr `anJ #isca)/a [4fu me»g7.fufz.7z)/a, " agar hal itu menjadi alasan bagi
kalian untuk ingkar.

<;S,i:i i;=  b)5 "Jiha hamu sungguh orang-orang yang
be#ar," maksudnya, jika memang pendapat kalian itu benar, bahwa
Nabi Musa dan Muhammad itu adalah tukang sihir, atau tunjukkanlah
kapada kami kitab  yang lebih  sempuma dari kitab yang telch kami
turunkan    kapada   Musa    dan   Muhammad    SAW.    hi    semakin
menguatkan  pendapat  para  ulana  Kufch  yang  membaca,   g±;±i3.
Adapun  lafazh  'i:;i,  AI  FaITa`  berkata,1430  "Dibaca  dengan  ra/cz '
karena itu adalah si fat dari kata fr.f¢b, sedan8kan fa.fzzb di sini adalch

rrakirah.

FimanAIlchSWT,ch'jfi±:€;`b£"Mafa/.I.famerefatr.da*
men/.aw¢b  /to#fcz»grnm«/, " wahai Muhammad, untuk mendatangkan
kepada mereka  sebuah kitab  dari  Allah,  -f :TJ:i €Lfj|; tfi  .jE6
"Ketchuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalch mengikuti howa

#a/sw  mereha  ¢e/ahaJ,"  mcksudnya,  mereka  itu  hanya  mengikuti
hawa nafsu dan tipu daya syetan belaka dan sesungguhnya mereka itu
tidak punya alasan sama sekali untuk tidak mengikuti ajaranmu.

Sf<±+ci£*>'AL;;`€f+,i;i6ij"D¢"z.apahaAya»g
lebih  sesat  daripada  orang yang mengikuti hawa nafaunya  dengan
tidak mendapat petunjuk dari Allah sedihiapun;" "cksndnya., tidalf aida

yang lebih sesat dibandin8kan dengan apa yang telah mereka perbuat.':)A;1ri '{:jp^ G±:;4 'at^ <;^&p  .`Sesungguhnya  Allah  tidak memberi

petunjukkepadaorang-orangyangzhalim."

'43°  |ni  ada|ah  perkataan  dari  Qatadah,  sebagaimana  dijelaskan  dalam tafsir  AI

Mawardi (3/231).



Fiman Allah SWT,  jja.i * \:i€j ii}'L'    "Dan <ses%»ggrfA»}i4
telah  Kant turunkan berturmt-tunl perkataan ini  (AI  QiIT`an),  alrfun
kami  turunkan  ayat AI  Qur`an itu  sedikit  demi  sedikit  sebagaimana
kami  utus  Rasul  itu  satu persatu.  AI  Hasan  membacanya,  \£i=p3  ]43]

dibaca   dengan   ringan   (tanpa   tasydid   pada   huruf   sAa®.   Abu
UbaidchL432  dan A| Akhfasy mengatakan bahwa makna dari kalimat

\il€j adalch kami cukupkan atau kami sempumakan. Sedangkan Ibnu
Uyainah  dan  As-Suddi  mengatakan  bahwa  makna  kalimat  tersebut
adalah ba)ryz.#a7!  ®enjelasan).1433  mnu Abbas juga sependapat dalam

hal ini. Muj ahid mengatakan/czsfe¢/#a"34 acani rincikan) demikianlch
dia membacanya.

Ibnu Zaid mengatakan artinya, Kami gabun9kan kabar tentang
dunia  dengan  akhirat,  sehingga mereka merasa  seakan-akan  ada  di
akhirat padahal mereka masih berada di dunia.1435 Ah|i Ma`ani ®akar

sastra arab) mengatakan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah kami
telah  turunkan  AI  Qur`an  itu  secara  bertahap,  sedikit  demi  sedikit

yang mencakup janji, kisah, gambaran serta nasehat supaya manusia i
itu dapat selalu ingat kepada tuhannya. Kamipun memperbalki segala
kekurangan yang ada pada kitab suci yang terdahulu itu sedikit demi
sedikit.

'43'   gz.rcz`aA  AI  Hasan  ini  disebutkan  juga  oleh  An-Nulas  dalam  Ma'a#l.  A/

g#r`a!#  (5/186), juga disebutkan oleh lbnu Athiyyah dalam i4J "wAarrar 4J  Wra/.ir
(]%3]27£L.A#yzaAvyg„J:`8aa„,m£:¥e##y(2/d]ao[#jAu'g%fi:£'AT#:`#](235/2.31).

1433 ,4tsar ini  dari As-Suddi.  Disebutkan juga  oleh AI  Mawardi  dalam tafsimya

(3/231), demikian juga halnya dengan Ibnu Katsir dalam tafsimya (6/253) dan Asy-
Syi:*#sg]=f:"pAfao"Md:j£/2,5::bagainanayangdrsebuthanolehlbnuKatsir

dalam tafsimya (6/253).
L435  Atsar  ini  dari  |bnu  Zaid,  sebagaimana  disebutkan  oleh  As-Syaukani  dalam

Fath AI Qadir (412SOD.



MenurutMujahid,d»amz.rpadakatatiadalchorangQuraisy.
Ada yang mengatakan bahwa  dtiami.r yang  dimcksud  adalah  orang
Yahudi,  namun  ada juga  yang  mengatakan  bahwa  yang  dimaksud
adalah orang Quraisy dan orang Yahudi. Ayat ini beftentangan dengan
orang  yang  berkata,  "Mengapa  engkau  hanya  memberikan  sebuah
kitab suci kapada Muhammad."

Cj#i=J ;;j£    "Agrr merefa  I.ng¢F Ibnu Abbas berkata,
"Agar   mereka   ingat   kapada   Muhammad    SAW    dan   beriman

kapadanya."1436 Ada yang mengatakan supaya manusia merasa takut

dengan  apa  yang pemah menimpa orang-orang  sebe|um  mereka]437
Ali bin  `Aisy juga berkata  saperti  itu.  Ada juga yang mengatakan,
supaya mereka menchomati dan memulickan AI Qur`an kedmbang
menyembch   patung   bchala'438.   Demikian   dikisahkan   olch   Am-
Nuqqasy.

Firman AIah :

6'`:ij6i#&'.iS©6L*3..f>f.,4i:ct#.f#fi:fiji
©a#.,43'tr,orBL-C:~jcc31-{'ji2±>

"OrangcorangyangtelchKunidatangkankepadamerekaAIKitab

sebelum AI Qur`an, mereka beriman (pula) dengan AI Qur`an im.
Dan apabila dibacakan (AI Qur`an irfu) kapada mereka, mereka

berkata,`KamiberinankepadanyoLSesungguhnya.AIQur`anitu
edalah suatu kebenaran dart Tuhan kant, sesungguhnya karlli

'436PendapatinidisebutkanolehAIMawardidalamtafsimya(3/231,232).
\On  lbid.
\038 Ibid.



sebelumnya adalah orangorang yang membenarkan(nya)'."

(Qs. AI Qashash [28]: 52-53)

Fiman Allah SWT,   6Li3:;: .,A> f .,4i: ct ¢;<j.i ;€£;fl:  fajit
``Orang-orang yang telah kawi  datangkan kepada mereka AI  Kitab

sebelun AI Qur`an,  mereka beriman  (pula)  dengan AI  Qur`an itu."
Ayat  ini  memberitchukan  kapada kita bahwa  orang-orang  dari  bani
Israil dchulu yang hidup  sebelum diturunkamya AI Qur`an,  mereka

juga  beriman  dengan  AI  Qur`an,  saperti  Abdullah  bin  Salan  dan
Salman, termasuk orang-orang yang memeluk agana Islam dari para
ulana  Nashrani  yang  beljumlah  empat  puluh  orang.  Mereka  lebih
dahulu  masuk  Islam  dibanding  Ja'far  bin  Abi  Thalib  di  Madinch.

Temasuk juga  tiga  puluh  dua  orang  dari  Habasych  serta  delapan
orang lairmya dari  Syan,  demikan yang disebutkan A| Mawardi.1439

Tentang mereka inilah Allali SWT menurunkan ayat ini dan juga ayat
setelahnya  !2# G> # rij;i 5Ji£: &j!'i}i  ""ereha z.J" dz.be7.z. paAa/a
dwa ha/i. dz.sebabha# fresabara# mereha, " sebagaimana dikatakan oleh

Qatadch. Dia juga mengatakan bahwa ayat ini difuninkan berkenaan
dengan masalali Abdullch bin Salan, Tamim Ad-Dari, Jarud AI Abdi
dan  Salman AI  Farisi.  Setelah  mereka masuk  Islam,  maka turunlch
ayat ini.

Rifa'ah   AI   Qarzhi   mengatakan   bahwa  tunrmya   ayat   ini
ditujukan  kepnda  sapuluh  orang,  yang  salah  satunya  adalah  saya
sendiri.

Sementara Urwah bin Az-Zubair mengatakan bahwa ayat ini
turun  di  daerah  Najasyi  dan  ditujukan  kapada  penduduk  Najasyah

yang  beljumlah  dua  belas  orang.   Saat  itu  mereka  sedang  duduk

1439  Ibid.



bersama Nabi SAW. Saat itu ada Abu Jahal beserta teman-temannya

yang  sedang  duduk  tak  jauh  dari  tempat  Nabi  berada.  Penduduk
Najasyah  itu kemudian beriman kapada Nabi  SAW,  tatkala mereka
semua  berdiri,   Abu  Jahal   dan  teman-temarmya  juga  ikut  berdiri
kemudian   berkata,    "Sungguh   hina   dan    celakalah    orang   yang

mengikuti    dan   percaya    dengan    Muhammad,   janganlah   kalian
terpedaya  dan  percaya  kapadanya.   Sungguh  kami   belum  pemch

melihat orang yang lebih hina dan lebih bodoh dari kalian semua."

Orang-orang     tersebut     kemudian     menjawab,
"Kese/.czfefe7~cza!7t  czf¢s dz.rz.mw, )  ,    kani tidak akan mencegah diri kami

untck mendapat petunjuk dari ilahi.   :#£€i    \££5i #e   ~G  "'Bagz.
|#o5hal`ami"I:e::kant amal-amal kami dan bagimu anal-amalmu .

dijelaskan  dalan  surah  AI  Maa`idah  dengan  fiman  Allah  yang
berbunyi,    !j{jt  jL  j¥i  ~C   i|;jl   \S|j   "Dan   aprbz./a   mered
mendengarhan  apa  yang  ditunmkan  kapada  Rasul  (Muhammad)."

(Qs. AI Maa`idch [5]: 83)

Abu  Aliyah  mengatakan  bchwa  seluruh  kaum  itu  beriman
kapada   Muharmiad   SAW  jauh   sebelum   Muhammad   itu   diutus
menjadi    seorang   rasul      €,4.i      cr:     "Sebelumnya,"    maksudnya,
sebeluni diturunkannya AI Qur`an. Ada yang mengatakan, "Sebelum
Mulanmad SAW diutus." £p, r£  "Mereha de#gr#nycz. " Mcksudnya
denganAIQur`anataudenganMulanmadsAW,i££ji'.`;,6©6L±£
`G,jcr3;i-{'££€3iL'\;ij6"Merefroberz.ma#/pw/c!/de#gr#,4/gwr`aFT

itu.  Dan apabila dibacakan  (AI Qur`an itu) kepada mereka, mereka
berkata,  `Kani  beriman  kepadanya.   Sesungguhnya  AI  Qiir`an  itu
adalah   suatu   kebenaran   dari   Tuhan   kami',"   "ck:sndnya.,   frka,

t44° Disebutkan oleh An-Nuhas dalani J'rab AJ gtir `a# (3/239).



dibacakan AI Qur` an kapada meneka, mereka mengatckan bahwa kami

percaya dengan apa yang ada di dalam AI Qur`an.

•,4±3' d,  Erc|   "Ses%»ggrA»)/¢ hamz. sere/wmn)7a!," maksudnya,
sebelum AI Qur`an diturunkan dan sebelum Muhammad SAW diutus
menjedi rasul. {n3±;i "Adalah orang-orang yang membenarhan(nya) ,"
mcksudnya, kami sudah meyakini bahwa suatu saat nanti Muhammad
itu clan diutus dengan membawa AI Qur`an sebagai kitab sucinya.

Firman Allah :

Efj'i£±=Ii,i===±.'!ajtjjj!£(:a.>#r££j5Ji£:d±'Bi
i±±:i~G$6j'j=Li#jjriii#is#©6L#;{£i;;

f-,~,;Ifj5 peffiperj
"Mereka it\I diberi pahala duo kol} disebabkar. kesabaran mereka,

dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebagiar\ dart

apa yang telah hami rezekikan kapada mereka, mereka nofhahkan.
Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat,

mereha bexpaling daripadanya dan mereka berkata, ' Bagi kami
otmal-amal kami dan bagimu amalumalmu, kesejahieraan atas
dirimu, kami tidak ingin bergoul dengan orangorang jahiL"

(Qs. AI Qashash [28): 54-55)

Dalam dua ayat iri dibahas empat masalah:

Perfpma: Firman Allah SWT,  jj(; CJ> gil: r±;;:i 3Ji£: agj`Bi
"Mereha itv diberi pchala d:ua kali disebabkan kesabaran mereha,"



sebagaimana  terdapat  dalan  kitab  Shafrz.A  Mas/z.in  dari  Abu  Musa,
bahwa Rasulullch SAW bersabda,

*  i;i +E?a, jii ir kj  :u;£j; **f 'u;-~j±T ifu€
ie'£¢LLi93' a#j3  ±  *~j  +i  fe  rfu,  j£  ¢#,  ,4;Ojij

c,Oi>i as 9# 3i3 j'ti€ givi 3i cs3i `4j{=; `j¥j {,Oi>i

:+;€j  ¢f3i fr: i£;i'j± :;+€j  if rid ki ij' ..r6' i;;3
. ,I,>i if fa5}€3

"Ada   tiga   orang   yang   diberikan   dua   pahala   sehaligus,

(pertand)  seorang  ahli  hitab yang  beriman  dengan nabinya
dan  berjunpa  dengan  nabi  SAW  lalu  beriman  kepad.anya,
mengikutinya serta, membenarkannya mcka dia mendapatkan
data pahala, fred:uei) seorang hanba schaya yang menjalanhan

perintah  Allah  S!VI  dan juga  tetap  melaksanakan  perintah
tuannya, maka dia mendapatkan dua pahala. ftetiga) seorang

yang  mempunyai  budak  perempuan  yang  diberinya  mahan
dengan balk, dididik dengan baik kemudian dimerdekahan dan
dinikahhan, maka baginya dua paha|a."\44\

Asy-Sya'bi berkata kapada AI Kharasan, "Ainbil dan yakinilah

hadits ini, karena banyak sekali orang yang pergi ke Madinch tanpa
mampu melaksanakan seperti tiga macam orang yang mendapat dua

pahala tersebut." AI Bukhari juga meriwayatkan seperti itu.

`44` |m. A| Bukhari, dalam pembahasan tentang Ilmu, bab: Cara Mendidik Budak

Wanita  dan  Kelunganya.  Muslin  dalam  dalam  pembahasan  tentang  Iman,  bab:
Tanda-tanda Kenabian Muhamlnad  SAW serta beriman kepadanya.  Ahmad dalam
A/ Mws#ad.  At-Timiidzi,  An-Nasa`i,  Ibnu Majah dari Abu Musa.  Lib.  A/ Jcz7#z.' ,4J
Kabir(2l\369).



Para ulama kita (madzhab Maliki) mengatakan bahwa setiap
orang yang dituntut untuk melakukan dua pekeljaan dalam dua sisi

yang   berbeda,   maka  dia  pantas   untuk  mendapatkan   dua  pahala
sekaligus.  Para ahli kitab  itu mendapatkan dua pahala dari  segi niat
dan segi kenabian. Karena dia menerima dan mengikuti ajaran yang

dibawa   oleh   rasul,   maka   dia   berhak   mendapatkan   dua   pahala.
Demikian juga  dengan  budak,  selain  diperintahkan  untuk  taat  pada
Allah SWT dia juga dituntut untuk selalu patuh kapada tuarmya. Hal

yang  sama ].uga  dapat  kita  lihat  pada  orang  yang  menalkahi  dan
mendidik budak wanitanya dengan baik, maka sesungguhnya dia telah
memberikan suatu kehidupan yang penuh dengan pendidikan. Ketika
dia  memerdekakan  dan  menikahkan  budaknya,  sesungguhnya  dia
telah memberikan suatu kehidupan baru pada budalmya menj adi orang

yang merdeka.

Orang  seperti  ini  sesungguhnya telah menjalankan  apa yang
dipedntahkan  kapadanya  dengan  sebaik-baiknya.  Pantaslah  orang-
orang  tersebut mendapatkan dua pchala.  0leh karena itu,  ada  yang
mengatakan, bahwa seorang budck yang patuh kepada perintah Allah
SWT   dan   tuanriya   lebih   baik   dibanding   orang   yang   merdeka,
sebagainana yang dikatckan olch Abu Amnl bin Abdul Bar dan yang
laimya.

Dalam SAaAz.A j4/ B"than. dan Muslim dijelaskan bahwa Abu
Hurairah beckata: Rasulullah SAW bersabda,

®,±fpro,,4,ino,,ut,



"Bagi    hamba    sahaya    yang    shalih    mendapatkan    duo

pcha,a.I"2"

Demi  Dzat  yang jiwa  Abu  Hurairah  berada  di  tangan-Nya,
seandainya tidak  ada jihad di jalan Allah,  haji  dan berbakti kapada
ibuku, sungguh aku lebih senang menjadi seorang budak sampai alchir

hayatku.

Said  bin  Musayyab  berkata,  "Kami  mendapat  kabar  bahwa
Abu   Hurairch   belum    sempat   menunaikan   ibadah   haji   karena
menemani ibunya sampai ibundanya meninggal dunia."

Dalam S7}aAz.A ,4/ Bw#arz. dan A4us/I.in, Abu Hurairch berkata:

Rasulullch SAW bersabda,

3' \i± 9>; i;;6.£3 ,4fri :;\=, :ri;; i;=;; a.i ,4,iiij, \i,;
"Sebatkbalk budak meninggal dunia adalch yang memenuhi

ibadchnya kapada Allah dengan baik,  dan melayani tuannya
dengan balk. » 1443

jredw¢: Firman Allah SWT,   i#G> "D!.sebabha# haabara#
mereha. "  Ini  berlaku  secara umum,  di  nana  mereka  sabar  dengan
agamanya,  temasuk  sabar  dengan  segala  siksaan  dan  penderitaan

yang mereka terima dari orang-orang kafir, dan lain sebagainya.

`442 |m.  Al Bukhari` dalam pembahasan tentang penfoebasan budak, bab:  Budak

yang Taat kapada Tulramya dan patuh kepada Tuannya. Muslim dalam pembahasan
tentang  lman,  bab:    Paliala  Hanba  Schaya  yang  Patuh kapada  Tuannya.  Ahmad
dalam A/ Mws#ad (2/330). AI Bainaqi dalam ,4s-Sw#a# (8/12). As-Suyuthi dalam ,4J
Kal2'.3r!2|:9k)LsiindaianipembahasantentangBudakbab:PahalaSeorangbudak

yang  Berbalcti  kepada  Majikarmya  dan  Tetap  Taat  kapada  Perintah  T\ihamya
(3/1284).



iKefr.gr:  Fiman  Allah  SWT,  'ifg±It ,a;i:j"t  f2ij?ij'i;'j    "Dan
mereka menolak ky ahatan dengan kebaihan, " rnck!s;ndnya. rl[ue:rl[toalas.

Dalan hadits dikatakan,

J-thi i;rfuo, ,ji;;i
`` Tolaklah hwhrman had itu harena syubhaat."\444

Ada  yang  mengatakan  bchwa  mereka  senantiasa  membalas
segala perlakuan  yang tidck menyenangkan  dari  orang kafir dengan
lemah lembut dan dengan perkataan yang baik,

Ada   juga    yang    mengatckan    bahwa   mereka    membalas

perlakuan orang kafir itu dengan memperbanyak taubat dan memohon
ampun kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa yang telah mereka
lakukan.   Sikap  yang  pertana  tadi  menunjukkan  betapa  mulianya
akhlck kaum muslim. Mereka tidak pemah terpengaruh dengan ejekan
ataupun  cacian bahkan hinaan dari  orang-orang kafir.  Mereka tetap

pada  pendiriannya  dan  selalu  membalas  segala  perlakuan  mereka
dengan  ucapan  dan  perlakuan  yang  baik  dan  memang  inilali  yang
diajarkan  oleh  Islam.  Kebaikan  saperti  ini  memang telah  digariskan

oleh  Allah  SWT  dalam  AI  Qur`an  dan  clan  tetap  berlaku  pada

golongan  yang  lain  diluar  Islam  dan  akan  tetap  ditaati  oleh  unat
Muhammad SAW sampai Hari Kianat.

Dalan   suatu   hadits,   Rasulullah   SAW   bersabda   kapada
Mu'adz,

•givjk+igic],ti3fu€iino,ia,g!f3
S,,

]444DikatakanolehAs-Suyuthidalam,4/Jamz.',4/Kabi.r(I/285)daririwayatAbu

Muslim AI Kajji dan Ibnu Sam'an dalam j4dz-Dza!./, dari Ulur bin Abdul Aziz.



"Ikuti (bales) kejahatan dehgan kebalhan, maha hal tw dapat

menghapusnya dan pergoulilah manusia dengan ahlak yang
bark."I"5

Akhlck yang baik dapat mencegah kebencian dan kejahatan,
demikian juga dengan kesabaran dan perkataan yang lemah lembut.

iKeemp¢f:  Fiman  Allah  SWT,   6L# ;{£3£  i;   ``Da»
sebagian dari apa yang telch kami rezek{kan kepada mereka, mereka
#artyfafuH. "   Allah   memuji   kaun   muslim   karena   mereka   telah
menyedekahkan  sebagian dari  hartanya di jalan Allah  SWT dengan
mengikuti  syariat yang  ada khususnya  sedekch.  hfaq  atau  sedekah
dapat juga  dilakukan  dengan  fisik,  saperti  puasa  dan  shalat.  Allah
SWT juga memerintahkan kaum muslim  untuk menjauhi  perbuatan

yangtidakbermanfaat,sebagaimanafirmanAllahswT,¢`!i#'6jj
g1±± `92# "Dan  apabila  mereka  bertem:.I  dengan  (orang-orang)

yangmengdya:kanperbuatan-perburtanyangtidakberfididch.mereka
lalvi  (sofa)  dengan  menjaga  kehormatan  dirinya. "\"6  M:cksodrrya.,

apabila mendengar ucapan yang tidak balk dari orang-orang musyrik,
biarkan saja dan pergilah jauh dari mereka.

pe #{{:i *e tifei ~G i$6j  "D¢# mereha berhafa,`Bagi kami amal-amal hand dan baginu amal-amalmu, kesejahieraan

czfas   dz.rz.m%',"   maksudnya,   meninggalkan  mereka,   seperti   Fiman

Allah SWT,  \£:1£ $6 GJ3E*{ ;{|6 \:jj "Apabz./a ora»g-orang
jahil   menyapa   mereka,   mereha   mengucapkan   kata-kata   (yang
menga[#dr#g)   fege/amafam,"1447   atau  bagi  kami   agama  kani   dan

]4'5  in.  At-Tirnddzi  dalan pembahasan  tentang berbuat baik, bab:  no.55.  Ad-

Darimi  dalam  pembahasan  tentang  bersikap  lenfout,  bab:  74,  Ahead  dalam 4/
"T#!::5ii5:3i:::[!;:;::



bagimu   agananu. Sft    ..Kesejahteraan   atas   dirimu,"

maksudnya,  kalian  aman  bersana  kami  karena  kani  tidak  akan
memusuhi kalian.

Az-Zujaj   berkata,    "Ayat   ini   tunm   sebelum   ayat   yang
memerintahkan berperang."

':j{±±ffflLSS   "Kami  tidak  ingin  bergoul  dengan  orang-

orm[7!g /.aAz./. " kani tidak meminta mereka untuk berdebat dan saling

mencela.

Firman Allah:

#fijiJ;-6Jc,-c#J-&i €iJ-i-c,+:Y-jgl
©<ca't

C`Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada

orang yar.g kanu kasihi, tetapi AtLch memberi petunjuk kepada
orang yang dikehendaki-Nya, dan A(lah lebih mengetahui orang-
orang yang mau menerima petulyuk. " (Qs. AI Qi\sha[sh [28|.. S6)

Fiman Allah  SWT,  ==::i J'J` C,+: Y' if£    ``Ses%#ggwA#);&
ka:in tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu
fusz.fez., " ]448 Az-Zujaj mengatakan bahwa kaum muslim sepakat kalau

ayat    ini    ditujukan    untuk    Abu    Thalib,    para    ahli    tafsirpun
menyimpulkan  bahwa  ayat  ini  ditujukan  untuk  Abu  Thalib  yaitu

paman Nabi Muhammad SAW, seperti yang terdapat dalam hadits Al

1448  Finan Allah,  <=::i;'L` "or¢ng );a#g ham#  hasz.W'disini  ada  dua persapsi:  1.

Orang yang engkau inginkan untuk mendapat hidayah 2. Orang yang engkau kasihi
karena hubungan kerabat.



Bukhari  dan Muslin.  Masalah  ini  telch  dibchas  sebelumnya  dalam
surch At-Taubah. '``9

Abu Rauq berkata, fiman Allah SWT,  i.~G5J c,'.` ci=i 'rif
``Tctapi  Allah  memberi  petunjuk  kapada  orang  yang  dikehendakl-

Ivya, " yang dimcksud oleh ayat tersebut adalah AI Abbas.1450 Qatadah

juga berpendapat yang sana.  €#.t> ;fat ji;   "Da# 4//aA /ebz.ft
mengetahui  orang-orang  yang  mau  menerima  petunjuk. "  M:"jalhid
mengatckan, "Bagi siapa saja yang Allali SWT kehendaki."

Ada yang mengatakan, bahwa makna dari   ==::i  J'L` "ora»g

yar!g  hamzf   hasz.Az."   adalah   orang   yang   en8kau  kehendaki   untuk
mendapat petunjuk.

Jabir  bin   Mut'im   berkata,   `Tidak   ada   seorangpun   yang
mendengar  saat wahyu  diturunkan kapada Nabi  SAW  kecuali  Abu
Bckar Ash-Shiddiq. Dia mendengar Jibril berkata: Wchal Muhammad,
bacalah'.~6Jcr'cjj=:'&f as} i; ¢* i &L 'Sesungguhnya
kamu tidak ahan drpat memberi petwlyuk kepada orang yang kanu
kasihi,    tetapi    Allah    memberi    petukyuk    kepada    orang    yang
dikehendaki-Nya'."

Firman A]]ah:

fijifi< +'5ft;51;f~Lifafdi:¢#ia€dj.S£6j
y'F;Ji±=ii¥b6'jc;,fisj;riFfj£,4]';£.6,\:

]449 Lib. Penafsiran ayat i 1 3 dari surah At-Taubah.
t45° Disebutkan oleh AI Mawardi dalam tafsinya (dan dinasabkan kapada Qatadah



`a[;;t{=±,±=+'`=,i;±,3±jdr,\:a:i;rS©<,;;1;;

©¢¥S,t#E±jkrtyyfDT=++.
CC Dan mereka berkata, ' Jika kami mengikuti pctunjuk bersama

kanu, niscaya kant akan diusir dart negeri ka[mL' Dan apakah
kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalo[m daerah Haram

(tanah suci) yang anan, yang didatangkan ke tempat itu buah-
buahan dart segala macam (tumbuh-tumbuhan) unluk menjadi

rezehi (bagimu) dart sisi Ko[mi?. Tctapi kebanyckan mereka tidck
Mengetahui. Dan berapa banyaknya aienduduk) negeri yang telah

Kctmi binasakan, yang sudah bersenang-senang datum
kehidupannya. Maka itulah tempat kediaman mereka yang tiada
didiami aagi) sesudah mereka, kecudi sebagian kectL. Dan kami

adut¢ft pei.Jarl.s/#j7¢J. " (Qs. AI Qashash [28] : 57-58)

Fiman Allah SWT,  ~tryj i, Lifat a:: ts#{ £€dj D*13j
``Dan mereka berkata, 'Jiha kand mengikuti petunjuk bersama kanu,

#isca};a 4tz"z. ¢ha7. dz.usz.r darz. #egerz. hamz.'. " hi adalch perkataan dari

orang-orang  musyrik  di  Makkch.  Ibnu  Abbas  mengatakan  bahwa
orang yang bekata demikian adalah AI Harits bin Ustman bin Naufal
bin Abdi  Manaf AI  Quraisy.  Dia berkata kapada Nabi  Muhammad
SAW,  "Wahai  Muhammad,  sebenamya kami  tahu bahwa  apa yang
en8kau katakan itu adalah benar, nanun ada sesuatu yang membuat
kani   tidak  mau   mengikuti   ajaranmu   dan   tidak   berani   beriman
kepadamu,  yaitu kani takut kalau suatu saat nanti kani  akan diusir
dari negri ini (Makkali) oleh para kabilali Arab lairmya, karena kami
dianggap membangkang dan tidak taat kapada mereka."



Allah SWT kemudian menjawab kekhawatiran mereka dengan
firman-Nya,   64,\:  6ji rf •fiA  .`Dan  apakch  kant  tidak

menegu,hkan  kedudukan  mereha  dalan  daerch  Haram  (tanch  such)

);¢ng ama#, " maksudnya,  yang memiliki keananan]45]  (di Makkch).
Karena  orang  Arab  pada  saat  itu  masih  dalan  zanan  I.chiliych,
masing-masing kabilah saling menyerang kabilali yang lain. Diantara

mereka  sering teljadi  pertikaian  dan pertumpahan darah,  sedangkan

penduduk kota Makkah selalu anan dan tidak pemch ada yang berani
mengusiknya  karena  kota  Makkch  dianggap  kota  yang  suci   dan
dihomati karena adanya Ka'bch.  Orang-orang Arab pada waktu itu
tidak ada yang berani mengganggu dan memusuhi apalagi membunuh

penduduk kota Makkah.

Yahya  bin  Salam  berkata,  "AIlah  SWT  berfiman:  Ka!/ran
Semua  hidrp  dengan  amen  di  kota-KIA yang  suci,  memakan  rezeki
•dari-Ku sedangkan kalian menyembah twhan selain Akli."

•,:±S±;:;i±S)B*&"Yangdidatangkanketempatitwbuah-
buahan   dari   segala   macan   (tumbwh-   tunbuhan),"   "cksndnyaL,
didatan8kan  kapada  mereka  segala  macan  jenis  buah-buchan  dari
negeri lain.

Ada   yang   beipendapat,   maksudnya   didatangkan   kepada

mereka air dalam suatu penampugan.

Nafi' membacamya.  j*j dibaca dengan huruf fa`  1452 karena

disesuaikan dengan kata  ij=3 0.ama* 7„w `#afs sa/z.in), nanun gz.ra `afo

yang  baku   adalch  dengan  menggunakan,  )/&`   (£)   disesuaikan
dengankalimatjc±gAbuAbidjugasependapatdenganhalini,dia

'45`   Lih.   Tafsir     Ath-Thabari   (20/60),  AJ  Bafer  .4J  MWA[.£h   (7/126),   tafsir  AJ

Mq%2arQd:r(a3`/a%t)&chiriterdapatdalunA||qna.(tll24naqribAn-NasyrtrdH56



mengatakan bahwa dibaca saperti itu karena itu adalali Aa/ antara isin

yang  mw`¢7!#afJ  dengan ¢'z./7?)/cz,  juga  karena  lafazh   i±;=S  adalch

/'¢ma!fr dan tidak memakai f& '72z.fs yang sebenamya.

<£.SSf£#uk,.#a:-Tre::;:kfoe:8azn#.msezrs;haKa:zt;;k
A4lengefczAw!., " maksudnya, mereka  tidak berakal, mereka lupa kepada

siapa yang telah memberikan rezeki kepada mereka dan memberikan
rasa  aman  dari  gangguan  orang-orang  kafir  6'3  dinashabkan  pada
mcI/'#/  /I.cz/./I.fo,  akan  tetapi  boleh juga  menasabkannya  pada  masdar

menurut  maknanya,  karena  arti  dari  fef/.ba   adalah  /"7zczg"   /az.berz.

rezefo/.  Kadang juga  dibaca );!{/.#¢  (dinasukkan)  dengan  memakai
huruf #zf»  kemudian diganden8kan dengan I./a  saperti  ucapan, )/e€/.«a

I./a  /Az.   wcz  )/e{/.#a   z./a  a/  fafoaajoraA   (dimasukkan  ke  mulutnya  dan

dimasukkankekantong.1453

Fiman Allah SWT, £i#,3±jcr,C#fjrs"D¢„
berapa  banyaknya  ®endnduk)  negeri  yang  telah  Kami  binasakan,

yang   sudah   bersenang-serang   dalam   kehidrpannya."   'Aryat   i:ri
menjelaskan bagi  orang-orang yang merasa bahwa jika dia berinan
niscaya orang Arab *an membunuhnya, dan bahwa kebanyakan dari
mereka meninggalkan keimanan, karena takut.  Betapa banyck orang
kafir yang telah Allah binasckan alribat perbuatan mereka yang telah
melanpaui  batas. 4/ BafAr#  artinya  lupa  atau kufur dengan nikmat

yang  telali  diberikan,  sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  AI  Qur`an.
1;=±+;;'  maksudnya, dalam kehiduparmya, ketika disamarkan huruf

/&`  itu menunjukkan fl 'z./ saperti dikatckan oleh AI Murani  dan Az-
Zujaj, seperti dalan firman Allah,  se:; 6±;i ±=3 £; j\±::tj  "Da#

]453  ,4/ Kfeczajord!%:  tempat  biji-bijian  (kantong).  Dinamakan  de]hikian  karena  dia

dapat menjaga biji-bijian. Lib. 4#-IVz.Aayafa (2/88), I,z.sam AJ 'J4rab (entri: 44a!wA.



Musa  memilih  dywh  pulwh  oramg  dari  kaunnya  untuk  (memohon
taubatkapadaKani).»`4S4

AI  Farra`  berkata,1455  "Ia  dinisbatkan  kapada  tafsimya.  Ini

sanasepertifimanAllchSWT,i£L`i3£c;j'!Kecwa/I.ora[#g);a#g
memperbodoh dirinya sendirt

1456

es'H:,,6cf.'pe':;±,dS..Kenudianjihamerehameny:rah.kA:.
kepada ha;;s-eb;g;an dart 'maskowin itu dengan senang hati."""
Pengertiarmya  dinashabkan  kepada  tafsir,  karena  makna  £¢/sz.r  dan
ram);z.z mempunyai  arti  yang sana yang menunjukkan  atas jenist458.

Dikatakan  bchwa  itu  dinashabkan  dengan  kata  d±;±±  yang  berarti
bodoh.   Maknanya    jj;j±   adalal   mereka   bodoh   dengan   tidak
bersyukur atas nikmat Allah SWT selana hidupnya.

-rty €L+;3; de. c¢ j'
st ..Maha itulah tempat

kediaman   mereka   yang   tiada   didiami aagi)   sesedah   mereha,"

maksudnya,   tidck   ada   yang   menempati   negeri   tersebut   setelah
dihancurkan  oleh  Allah  SWT, jadi  hanya  sebaSan  kecil  saja  yang
masih bisa ditcmpati.

Az-Zujaj   mengatakan   bahwa   ada   pengecualiannya,   yaitu
sebagiankecilsajatempatyangmasihbisaditempati.

Ada yang mengatakan,  seandalnya pengecualian itu merujuk
kepada   tempat,   mcka   yang   dihancurkan   itu   hanyalah   sedikit,
sebagalmana kita mengatakan, "Orang-orang itu tidak dipukul kecuali
hanya sedikit," dikatakan saperti itu jika memang orang yang dipukul
itu hanya sedikit, nanun apabila dinashabkan, mcka kata Sedz.fa.f itu

::%Sfi:.AJa1;r„#j[7&:`5a5„.(2/3o8).
1456 Qs. A| Baqarah [2] :  130.

::::S#r-aNGfi?J;4r]`:at.,kayaAn-Nuhas(2/240).



menjadi  si fat  dari  pukulan  tersebut,  atau  dengan  kata  lain  hanya
dipckul sedikit saja.

Jadi  maksud  dari  ayat  tersebut  adalch  tidak  ada  lagi  yang

menempati  tempat tinggal tersebut kecuali  hanya para musafir atau
orang-orang yang hanya singgah sebentar. Artinya, hanya sedikit saja
tempat tinggal mereka yang masih bisa ditempati.  Ibnu Abbas juga

=8:tu¥a:rby¥=ahtidy¥s:::g°ians:b¥n¥:m2:¥mSpta±k=:1¥.:::
hamz.   adahafo   Pewczr!.s/7®yaJ, "   maksudnya,    atas   segala   hal   yang

ditinggalkan setelah mereka dihancurkan.

Firman AI]ah :

€C5i±\:#lf±Y;ig'¢j~6,f{6£tsjfff¢*:4!u'691Hj

trfT,+iui~cj©cjrfurijy€}-L3.tdiieJj
©3L##fi€~i±fb¥,riii*,cjcca.ri€.ft{3ja't¥£6
3tf6:'bti#.tE;'±±=i:j31,al#6±=\i;jasjfjjffi

©&xptJ,?,3#tl±
C`Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum dia

mengutus di ibu kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat
kami kepada mereka, dan tidak pernah (pula) kami membinasakan

kota-kota kecuali penduduknya dalan keadaan melakukan
kezhaliman. Dan apa saja yang diberikan kapeda kamu, maka tw
adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannyoL Sedang apa

yang di sisi Allah adal,ah lebih balk dan lebih kekck Maka apakah



kamu tidak memchaminya? Maka apckah orang yang kami

janjikankepadanyasuamjanjiyangbaik(surga)laluia
memperolehnya,samadenganorangyangkuniberikankepedanya

kenikmatan hidup duniowL Kemudian dia peda IIari Kiamat
termasuk orang-orang yang diseret (ke dalam neraka)?."

(Qs. AI Qashash [28]: 59-61)

Fiman Allah SWT,  tfjiff £\}£3 4£u' 691Cj  "Da% fl.dab adaJ¢fr
Tuhanmu  membinasakan  hota-_kota, "  "ckJsodya., megri  orang-oramg

kafirbesertapenchuninya.a,fi~j,£:a:G1"Se6eJw"dl.ameng"f"sd!.
•.b%  ko fa  I.ftt, "  dibaca  dftammafr  atau  dibaca  fasrflfr  hamzahnya'459

mengikuti /.ar  yini  kota  Makkah.   Y:fu'  atau  Muhammad  SAW.
Dikatakan  bchwa     \;;,i     ~6~  yaitu  pada  kemuliaannya."co   Y:,+9'
"Seora#g  raswr'  yang  memberikan  peringatan  kapada  mereka.  AI

Hasanmengatakan,"Padaawa|nyawl461.

Menurut saya (AI Qurthubi): Kota Makkch adalah kota yang

paling  mulia  karena  keharamannya  dan  karena  dialch  kota  yang
pertania,  sebagaimana  Fiman  Allah  SWT,  u,1,a, a>3  #r  3;i 3L
"Sesungguhnya   runah  yang  mula-mula   dibangun  untuk  (tempat

beH.badrfe/  mamus].a."t462  Makkah  dianggap kota yang paling mulia,

karena  disanalah  Rasulullch  SAW  dilahirkan  dan  diutus  menjadi
seorang   Rasul,   beliau   diutus   ditengah-tengah   pembesar   Quraisy
dimana mereka  semua tinggal  di  tengal-tengch  kota Makkch  yang

`459 Dun rmcan q[.rq `ah yang telch mwtowatr.r seperti yang terdapat dalan raqrib

An\-#Lyrn`ETLi#%AiMowardi(3!z??g,..A_I_!!:.ihararAIwaifie(\tlm).

146` Lib.  Tafsir Hasan AI Bashri (2/190).
1462 Qs. A|i `|rmaan [3]: 96.



merupakan pusat dari kota-kota sekitamya. Hal ini telah dijelaskan di

akhir surah Yuusuf.1463

mereha.P;##a.i;p::Yaa::s£:]e¥£::t:a::;:°s'::?ya::em=b::Pfdf
atau mengabarkan kepada mereka bahwa adzab Allah SWT pasti akan
ditimpakan kepada mereka jika mereka tidak beriman kepada Allah

SWT.

<±±iif\ S±;; €±  Y:6 "Dan  tidak pernah  toula)  hami
membinasahan    kota-hota,"    dihaang   har\if   nun    `]Iituk    idhofiah

(disandarkan)  seperti  dalam
menganiaya diri sendiri."1464

k2m#fai*fa?c;`a:,:;ae:d:d"„%;:

dalam  keadaan  melakihan  kezhalinan,"  "ck:sndnya.  AI:Laln  S;WT
tidak  pemch  menghancurkan   suatu  kaum,   kecuali  jika  memang
mereka pantas untuk dihancurkan karena mereka tetap ingkar kapada
Allah  padahal  Allah  SWT  telch  mengutus  Rasul  dan  memberikan

peringatan kapada mereka.  Hal ini menunjukkan bahwa Allah SWT
Maha Adil dan tidak pemah menzhalimi ummatnya.

Allah SWT menjelaskan bahwa Allah tidak pemch mengadzab
atau  menghancurkan  suatu  kaum,  kecuali  mereka  memang  pantas
menerimanya karena mereka zhalim  dan ingkar kepada Allah  SWT

juga  tidak   semena-mena  menghancurkan  mereka  kecuali   dengan
adanya bukti-bukti  yang  kuat tentang keingkaran mereka dan Allah
SWT juga  telah  mengutus  Rasul  sebelumnya.  Jadi,  apabila  mereka
tetap  ingkar padahal  telch  diutus rasul  yang memberikan peringatan
kapada mereka, mcka jangan salahkan Allah jika menurunkan adzab

yang s.angat pedih.

1463 Lih. Tafsir ayat 1-9 surah Yuusuf.
1464 Qs. jin_Nisaa`  [4]:  97.



Allah SWT tidak seenalmya saja dalan menchancurkan suatu
kaun, seandainya mereka tidak zhalim dan tidck ingkar kapada Allah,
niscaya Allah tidak akan pemah menghancurkan mereka, sebagaimana
firmanAllahswT,6#aifBji?,tsj#7S±€},diJ'6\=6j
"Dan  Tuhanmu  sekali-halt  tidak  ahan  membinasakan  negeri-negeri

secara   zhalim,   sedang   pendndcknya   orang-orang   yang   berbuat
frebaz.fro#."1465  Dalam  kalimat   #>  "Seca!ra  zAa/I.in,"  menjelaskan

bchwa   seandainya   Allah   SWT   men8hancurkan   mereka   padahal
mereka berbuat kebaikan dan tidck in8kar kepada AIlah, niscaya Allah

telah berbuat zhalim kapada mereka. Si fat Allah yang maha pengasih
dan  penyayang  kapada  hamba-Nya  menjadikannya  mustahil  untuk
berbuat zhalim kepada hamba-Nya. Hal itu terbukti dari ayat tersebut

yang memakai huruf #4,I; pada huruf /am yang menunjukkan bahwa
Allah  SWT  benar-benar  tidak  pemah  zhalim  kepada  hanba-Nya
sebagaimana kita lihat dalani ayat,
tidak ahan menyia-nyiahan imanmu.""66

'grl'bgc:."DanAiiah

Fiman Allah  SWT,  jcf t,?T +ipi ~G;   "Dan  apa Sa/.a }Jang
dz.berz.haw keprda ham" " wahai penduduk kota Makkch,   :®|;=j't £±
1::i.;± (;:3il    "Maha  itu  adalah  kenikmatan  hidup  duniowi  dan

peJ~ftz.asc}m#);a,"  mcksudnya,  hanya bisa  kanu nikmati  selama kanu
masih    hidup    di    dunia    dan    suatu    saat    nanti    kamu    akan
meninggalkannya atau kenikmatan itu yang akan meninggalkanmu.

€TS}S::fS)'J-,{f.SedangapayangdisisiAllahadalchlebih

b¢z.A dri# /ebz.fa 4eAa/, " maksudnya,   lebih utama dan lebih kekal. Arti

kehidupan akhirat adalch surga.  3je:: #fi  ""oho apakefe hamw fz.d¢fr
memafaamz.#)/a.?, " bahwa yang kekal itu lebih baik dari pada yang fana

(sementara).  Abu Amni membacanya,  'e:}ijii dengan memckai huruf

::8::Xr:daiL]£i;;:.143.



);a!`  1467  clan  tetapi  yang  lebih  sering  dipakai  dengan menggunckan
huruf fcI ` karena menunjukkan *fl!.ffeab (orang yang diajak bicara) ini

merupakan ikhtiyar darn Firman Allali SWT, +i;i ~G; "Da# fl!pa sa/.a

yang diberikan kepada kamu."

Firman-Nya,  ,rij j€j  \±± \i;zj' #jfzj' i;£i   ``M¢fr¢ czp&haA
orang yang kant janjihan kepadanya  suatu janji yang baik  (surga)
/cz/" I.a "empero/efonycz, " yaitu surga dengan segala kenikmatan yang

adadidalamnya.C:2JJt:.;;S£!'f€:jL'££ffj3`"Samaderogamora%gya#g

kani  berikan  kepadanya  kenikmatan  hidrp  duniowi,"  "ck:a k:frmi.
berikan sebagian dari  apa yang mereka inginkan.   61,  ;£fSt i± j£
'c}fe;:di  "KemIAdian  dia pada Hart  Kiamat termasuk orang-orang

y¢#g dz.serer /%e dcz/¢" #erczke/.? " atau ke dalan neraka, seperti yang
kitalihatdalamayatlain,&#.t6i,:jsej>J'a=;;Y'#`Lj'"Jz.keJ"fl.daft
karena  nikmat  Tuhanha  pastilch  aha  termasuk  orang-orang  yang
diseretfteneraha).»\468

Ibnu  Abbas  mengatakan  bahwa  yang  dimaksud  oleh  ayat
tersebut adalah Hamzah bin Abdul Muthallib, Abu Jahal bin Hasyim.
Mujahid   mengatakan   bahwa   ayat   ini   diturunkan   untuk   Nabi
Muhammad  SAW dan Abu Jahal  sedangkan Muhammad bin Ka'ab
mengatckan bahwa ayat ini diturunkan untck Hamzah, Ali, Abu Jahal
dan linarch bin waiidl469.

Ada  yang  mengatakan  bahwa  ayat  ini  untuk  Ammarah  dan
Walid bin Mughirah sebagaimana dikatakan oleh As-Suddi.

AI   Qusyairi   mengatakan   bahwa   yang   benar   adalah   ayat

tersebut diturunkan untuk orang mulrmin dan orang kafir.

[467  g!.ra `flA  Abu  Amr  ini juga  temasuk  yang  mwfawa#.r,  sebagainana  dalam

Pe#6t€::Xsie_%th:agff#3b7#7Tasyrha"56.
1469 Lid. Tafsir Ath-Thabari (20/63).



Sementara  Ats-Tsa'labi  mengatakan  bchwa  ayat  ini  secara
unium    diturunkan    kepada    setiap     orang    kafir    yang    hanya
mementingkan  dunia  dan  bersenang-senang  dengan  kenikmatannya

yang   sesaat   padahal   nanti   dia   akan   masuk   ke   dalam   neraka.
Begitupula  kepada  setiap  orang  mukmin  yang  sabar  dengan  segala

cobaan dan ujian yang dia terima di dunia dan tetap yakin dengan janji

Allah SWT, maka di akhirat nanti dia akan masuk surga,

Firman Anah:

6;a.£{j6©6L#i<#£.jf69~gj£;j5jsdr3G:tie
i3ife=aj'\>~€;ife`LL..#t3ipe.£j~G-±ji.jf;¥`rfe6€p'jj.t#

Bfp'j#{;±:j'.i;J¥'£31:~gJiL;3{jjj©<p'+:6€}
#fT{"L#ir3€:ii3©i„#iSg#ijc6\3i.i

©6j:~i£:y'#,+±+~ci:y.tae£=±:©a££.f
©<ap±:j'tdr,6L*®fg=:qjfji35:\rjfb't;6'E

``Dan (Ingatlah) hart (di waktu) AIlch menyeru mereka, seraya

berkata, ` Di manakch sekutu-sekutu-Ku yang dahulu kunu
katckan?' Berkatalch orang-orang yang telah tctap hukuman atas
mereka, `Ya Tuhan kuni, mereka inilah orang-orang yang kant
sesatkan itu. Kami telah mer[yesatkan mereha sebagaimana kami

(sendiri) sesat, kami menyatakan berlepas dirt (dari mereka) kepada
Engkau,' mereka sekali-hal,i tidak menyembah KanL' Dikatakan

(kepeda mereka), ` Serulah olehmu sekutu-sekutu kamu,` lalu
mereka meriyerunya. Maka sekutu-sekutu irfu tidak



memperkerlankan (seruan) mereka, dan mereka melihat adzab.

(Mereka ketika itu berkeinginan) kiranya mereka dahulu menerima
petunjuk. Dan (Ingatlah) hari (di waktu) Allah mertyeru mereka,
seraya berkata, 'Apakah jowabanmu kepada para rasul?` Maka

gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu, karena itu
mereka tidak sating tanya menanya. Adapun orang yang bertaubat

dan beriman, serta met.gdyakan amal yang shalih, semoga din
termasuk orang-orang yang beruntung. "

(Qs. AI Qashash [28): 62-67)

Fiman  Allah  SWT,   ;g3G: 7£j   "Da#  r7ng¢f/aAJ  ft¢r!.  /dz.
rm[k}efJ 4//aA men);erzf mereha," maksudnya, pada Hari Kiamat nanti

Allah  SWT  akan  memanggil  orang-orang  yang  musyrik.    gj j|;=;
'G.5Kf} ..Seraya berkata, `Di manakah sekutu-sekutu-Ku yang dahulu

hamef hatoha».? ', " yang telah menjanjikan kapadamu untuk menolong
kanu  dan  memberikan  syafaat  kapadanu.  jjif i# 6i  a.j{ jg
"Berkatalah  orang-orang yang telah  tetap  hukunan  atas  mereka,"

maksudnya,  para pemimpin  mereka]47°  sebagaimana  dikatakan  oleh
AI Kalbi. Qatadch mengatakan bahwa yang dimaksud adalah syetan-
syetan.1471

~G±S} '3.S  =,st!$6;    ..Ya  Tuhan  kami,  mereka  inilah  orang-

o7iang )/a#g  hamz.  sesaffrtz7.  I.fw,"  maksudnya,    merekalch  yang  telah

mengajck kami ke jalan yang sesat,  kemudian Allah SWT bertanya
kepada mereka,  "4pakah kalian telch menyesatkan mereka?" Syetan
lalu menjawab,  t[:jf   ffpe'£<\  ``Ka!mz. /e/a!A  me»);esa!fA&»  mereha
sebagrz.m¢#¢     faczmz.     /se7®dz.rz)    sesczf,"    maksudnya,      kami    telah

'47° Dari A| Kalbi, disebutlcan oleh Asy-Syaukani dalam F¢f4 ,4/ g¢dz.r (4/255).
]47] Dari Qatadah, disebutkan oleh An-Nuhas Ma 'a#!. ,4/ gwr `a# (5/192).



menyesatkan  mereka  sebagaimana kami  sendiri  adalah  orang-orang

yang sesat.

SJ±\.~~¢ff y; ..Kand  menyatakan  berlepas  dirt  (dari  mereka)
fepczc7cz  E#gfaaw, "  maksudnya,  mereka  saling  meminta  bantuan  satu

sama  lainnya.   Syetan-syetan  itupun  tidak  mau  bertanggung  jawab

dengan orang yang telah mengikuti mereka, sedangkan para pemimpin

:a:rikaF£=e:]itL:chpeslt;LT°,n8#.P{av9£aj¥n£;#€,±b.::~¥3,:
"Teman~teman akrab pada hart itu sebagianrrya menjadi musuh bagi

sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa.
"1472

Firman  Allah  SWT,   jtij   bagi  orang  kafir    J£~#   i;3{
``Serw/c!fe a/chm% sehafw-sehafw frcl"w," malksudnya,   mintalah bantuan

kepada  tuhan  yang  selama  ini  kanu  sembch  di  dunia  agar  dapat
menolong dan menyelamatkanmu. J¥£ ``£a/w mereha meH);er##);a,"
maksudnya,  mintalah  pertolongan  kapada  mereka.   #  ifj=:5.  i;
"Maka  seJutu-sekutu  itu  tidak  memperkenahan  (seruan)  mereka,"

maksudnya,   sungguh mereka itu tidak akan bisa menolongmu.

£2j#;  Sf #i i e6\il{ Si!2'j   "Da# merefa me/Ifraf cldzaz).
(Mereka  ketika  itu berkeinginan)  hiranya mereha  dahalu menerima
pef%ny.%fr. "  Az-Zujaj  berkata,  "Jawab  dari  kata  /a%  adalch  mafocJz%/

(dihilangkan).  Maksudnya  adalch  seandainya  orang-orang  kafir  itu
dulunya  beriman  dan  mendapat  petunjuk  dari  Allah  SWT,  niscaya
mereka clan selamat dari adzab yang clan mereka terima. "

Ada yang bexpendapat bahwa seandainya mereka dulu beriman

dan mau menerima ajaran dari Allah SWT.

1472 Qs. Az~Zukhruf [43]:  67.



Ada  yang  mengatakan  malmanya  adalah  mereka  berandai-

andai  kalau  saja mereka mendapat petunjuk walchi  masih  hidup  di
dunia,  pasti  mereka  tidck  akan melihat  adzab  yang  begitu  dahsyat
ketika Hari Kiamat tiba.

':j§;:;i)':;j±J~F>rd..Apckchjowabanrmkepadapara.ras_ul?.,_"

maksudnya,    Allah  SWT  bertanya  tentang  jawaban  mereka  ketika
Allah mengutus Rasul-Nya kepada mereka.  '.~Ci`Y.tiS i3{eS  "A4afra

gelaplah   bagi   mereha   segala   macan   alasan   pada   hari   itu,"
maksudnya,   mereka tidck bisa menjawab karena mereka tidak punya
alasan  yang  kuat.   Mujahid  mengatakan  bahwa  Allah  SWT  telah
memberikan segala sesuatu yang mereka butuhkan di dunia termasuk
mengutus   Rasul-Nya   hingga   mereka   tidak   punya   alasan   lagi
dihadapan  Allah  pada  Hari  RIanat.  '.-C;<Y.i atau  alasan  mereka  itu
disebut dengan ¢#baa` karena memberikan kabar kepada mereka.

<S'.'{:1:. 4 iSS    "Karena  itu  in_ereha .tida.k. :al.i:g  ta?.ya
7»e»a»ys," maksudnya, masing-masing dari mereka tidak bisa saling
bertanya tentang alasan tersebut karena Allah menolak segala macan
alasan yang mereka kemukakan, saperti dikatckan oleh Adh-Dhahhck.
Ibnu  Abbas  berkata,    <j:~l=i::    Y'   "Mere*H  fz.da* sa/I.#g  fan);a
me#a#}Ja,"    maksudnya,        mereka   tidak   bisa   mengatakan    satu
alasanpun.

Dikatckan   6J£~l=i;i   Y'   pada waktu itu, mereka tidak bisa
menjawab  apapun ketika Allah bertanya kapada mereka.  Kemudian
mereka hanya bisa berkata  air  org G;i; ,£ij  "Deml' 4J/aft,  rwfoa#
kami,     tiadalah     hami     mempersehatukan     Allah."""     M:"3chid

1473 Qs. A| An'aam [6]: 23.



mengatakan bahwa mereka tidak bisa menjawab pertanyaan. ]474 Ada

yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa bertanya satu sana lainnya
tentang siapa yang bisa menanggung dosanya, seperti yang diceritakan

oleh Ibnu Isa.

Firman   Allah   SWT,      6b'  ;  6'E   "J4dap%%   orang   }Jang

berf¢«b&z, ''   dari   kemusyrikan,   #\rj   membenarkan,    6`±r€   jf31
melaksanakan  semua  yang  diperintahkan  dan juga  melakukan  apa

yangdisunnahkan€'tJ,6i*;®fs;=:"Semg¢dz.afer7«&s%k
oro#g-ora[#g };a#g  Z}erw#f#"g,"  maksudnya,    mereka  nantinya  akan

menj adi orang-orang yang beruntung.

Firman AIlah :

&{#£:#{'46ieG3t#j¢~ca.[#;df.'j
Gjff„i±'j€c£;a3£©6j=f.ife&£fu'

'al'¢:o±grjj;'.v.reLi#{'al'3ty€£fu'±~v''ri{jlj©6;±=a.

©6J=i,ap'jj'ffl't
``Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendahi dan

memilihnyoL Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha Suci
Allah dan Maha Tinggi dart apa yang mereka persekutukan

(dengan Dia). Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan
(dalam) dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Dan dialah
AIlch, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melalnkan Dia,

]474  Atsar  ini  dari  Mujahid,  disebutkan  oleh  Mujahid  dalam  /amz''  A/  Ba);a7z

(20/63).  jin-Nulas  dalam A4a 'a#z. A/  gwr`a"  (5/194),  AI Mawardi dalam tafsimya
(3/135), Ibnu Katsir dalam tafsimya (6/260).



bagi-Nyalah segala puji di drlnd dan di akhirat, dan bagi-Nyalah
segala penentuan dan Hanya kepedohNyalah kamu dikembalikan."

(Qs. AI Qashash [28]: 68-70)

FirmanAllchSWT,3\£3€jj¢~d£.G#€j£:I;"Da#r%frammw
menciptakan    apa   yang    dia    kehendaki    dan    memilihnya."    Tiri

berhubungan dengan orang-orang musyrik yang menyembah berhala
dan mereka minta syafaat kepadanya. Maka dalan ayat ini disebutkan
hanya  Allah  SWT  saja  manpu  memberikan  syafaat  bukan  orang-
orang musyrik.

Ada yang mengatakan, ayat tersebut sebagai jawaban AI Walid

bin AI Mugivrch tatkala mengatakan,   6±~ j;3 Si 6`:j!1 \if jj;? fj

d±Sf:_.Sifl.`hfe:gapaA.IQprT`an:n:`:d.a.k?:run::in.k^e?:::,\Sone5or_::.g..Vbesar dc[ri salah satu dua negeri  (Mckka:h dan Thaif )  ini,""M5  ya]rfu

Walid dan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi dari Thaif.

Ada  yang  bexpendapat,  ``Ayat  tersebut jawaban  bad  orang

Ychudi    tatkala    mereka    mengatakan    seandainya    wahyu    yang
diturunkan  kapada  Muhanmad  tanpa  perantara  Jibril  maka  kani
beriman."

Ibnu   Abbas   berkata,   "Mcksudnya   adalah   Tuhanmu   yang
menciptakan   apa   yang   dikehendaki,    dan   memilih   siapa   yang
dikehendaki untuk taat kepada-Nya."

Yahya bin Salan berkata, "Maksudnya adalah Tuhanmu yang
menciptakan  apa  yang  dikehendaki  dari  ciptaan-Nya  dan  memilih

yang dikehendaki untuk menj adi utusan-Nya."

1475 Qs. Az.Zukhruf [43]: 31.



An-Nuqqdsy     berkata,      "Maksudnya      adalch     Tuhanmu
menciptakan yang dikehendaki dari makhluk-Nya, yalmi Muhammad
SAW dan dia memilih para pendukung untuk agana-Nya."

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):  Dalan kitab  AI Bazzar,  ada
hadits  mar/cj '  sfo¢fez.fa  yang  diriwayatkan  dari  Jabir,  "Sesw#gg#fe7I);4

Allah memihh sahabat-sahabatku di dunia selain dart para nabi dan
rasul, dan Dia memilth empat orang dari sahabatku yaltu Abu Bakar,
unar, Utsman dan Ali. Allah STVI menjadihan mereha sahabatku dan
selurwh  sahabatha  baik  dan  unatha  merapakan  umat  pilihan  dari
seluruh unat dan memilih dart unatlai empat abad (generasi). "1476

Sufyan bin Uyainah menyebutkan dari Amm bin Dinar, dari
WahabbinMunabbihdaribapaknyatentangfimanAllahSWT,ti+#
'3)£]£.3 '.-Jci1.a '$5£   "Dan  Tuhamu  menctptakan  apa  yang  dia

*chemdakz. da# memz./I.fa")i¢. " Dia berkata, `Temasuk di antara hewan

temak  adalah  kambing  kibas  dan  di  antara  jenis  burung  adalah
merpati, dan ayat ini wagqfrya penuh.

3\£££j "Da» 7»emz./I.A»);a. " Ali bin Sulalman mengatakan ini
adalah  waga/ sempwrm¢  dan  tidck  boleh  menjadikan   C      sebagai
tempat #asfaab dengan 3\£3€j karena kalau menempati #asAab mcka
tidak  berfungsi,  ini  merupakan jawaban  bagi  Aliran  AI  Qadariyah.
jin-Nthas     mengatckan,1477     "Waqafuya     sempuma."     3\£3£:i,
maksudnya memilih Rasul.

S-.'S±; ';4  <;)= t   "Sekali-halt  tidak  ada  pilihan  bar

mereha,"  mcksudnya,  bukan mengutus  yang mereka inginkan.  Abu

!476 Disebutkan o|eh As-Suyuthi dalam /amz. ' ,4J Kob!.r (1/1456) dari riwayat Abu

Nu'aim  tentang  keutamaan  sahabat,  A1-Khathib  dan  Ibnu  Asakir  dari  Jabir,  AI
REthib   mengatakan   gharib   dan   disebutkan   dalam  "a/ira '  ,4z-Zawa`z.d,   bab:
keutarrmansahabat(10/16)dengansedikitperbedaanredaksi.

1477 Lih. Ma 'a#|. j4J gwr `a# (5/194)



Ishak mengatakan  C merupakan wage/ Semp„ma Oiarus waqo,  dan
dibolehkan C menempati nasAab dengan 3\£3£lj  mcksudnya adalch
memilih bagi yang mempunyal pilihan.]478 AI Qusyairi mengatakan,
"Pendapat yang benar adalah pendapat pertana karena sesuai dengan

tempatberhentipadalatchjt£:i.
AI Mchdawi mengatakan ini menyerupai madzhab ahli sunnch.

:a;anmfie=:-,Tyto#i#ad€an=an:"bseer¥:;-thai'iakbaad:PsZ:Z:a"):
sesuatu, tidak ada yang dikejakan seorang hanba kecuali dengan izin
Allah SWT, ini pendapat Az-Zanalchsyari.1479

S.o':;i:i '¢ <J^i= i ,`..,S,ekali-kdi  ti?ck  ada  .pi.Ii}an  b?±

mereha, " penjelasan dari 3\±;+£j  karena maknanya adalal memilih

yang  Dia  kehendaki,  karenanya  tidak  menggunakan  a/foe/,  maka
maksudnya  adalah  Allah  SWT memilih  apa  yang  dikehendaki  dari

perbuatan-Nya, dan Dia mengetahui hikmch yang ada, dan tidck ada
seorang   pun   dari   malthluknya   yang   berhak   untuk   menentukan

pilihannya.

Az-Zujaj   dan   laimya   membolehkan   C   mausAzfb   dengan

3\±:;i.      Ath-Thabari     menrin8kari     C     nafiyah/peniadaan,'48°
maknanya, memilih  yang ada pilihan bagi mereka.

AI  Mahdawi  mengatakan,  `Tidak  hanis  saperti  demikian,
karena  (  meniadckan  yang  clan  datang  saperti  /az's¢  karena  ayat
tersebut  diturunkan  kepada  Rasulullah  SAW  sesuai  dengan  yang
mereka tanyakan.

1478 Lih. /'r4b ,4J gwr`a#, karya An-Nulas (3/241).
1479 Lib. .4/ Kasytya/(3/176).
1480 Lib. /am}. ' ,4J Ba}7an (20/63, 64).



Menurut  Ath-Thabari]48t  maksud  ayat  tersebut  adalah  Allah

SWT  mempunyai  kekuasaan  untuk  memilih  terhadap  ciptaan-Nya,
orang  musyrik  pun  memilih  harta  mereka  yang  paling  bagus  dan
menjadikannya  sebagai  Tuhan.  Karena  itu,  Allah  SWT  berfiman,
53)C±:4.3'F~Jfi.C '3S.1S:6 "Dan Tuharmu menctptaha:n apa yang dia

feAe7Idczfa. do7c me7%z./z'A#);a, " bagi ciptaannya yang diberikan petunjuk,

dan telah ada dalan ilmu Allali SWT. Sedangkan I bagi yang berakal
maka  maksudnya  adalah  tfjJl.  i.#t menggunakan  rcz/cz '  karena  ia
adafah   7»"bf&da`.   ';4   sebagai   pelajaran  bagi   mereka,   ini   adalah

frfoabclr.  61= ini sesual dengan perkataanmu Ka!a#a Z¢z.d ,4bwfow

M"nfAa/z.a (ayahnya Zaid telah pergi), akan tetapi pendapat ini lemah

karena  dalani   kalimat  tersebut  tidak  terdapat   `czz.d  yang  kembali

kapnda I.sz.in ha»a kecuali dengan dikira-kira yang dibuang atau tidck

dibaca.

Diriwayatkan bchwa makna yang dimaksud oleh Ath-Thabari
dari  Ibnu Abbas,  yaitu yang dikatakan Ats-Tsalabi, bahwa  (  untuk
menafikan.   Maksudnya   malchluk   tidak   mempunyai   pilihan   atas
kehendak Allah SWT. hi lebih benar, saped Firman Allah SWT,   l;'j•i±j6i,:jgf'4;j€61jzfi34Li£'aics\5!*3iY;'g€,i#,6g"Da%
tidakkah  patut  bagi  laki-laki  yang  minin  dan  tidak  ®ula)  bagi

perempuan   yang   mukmin,   c[pabila   Allah   dan   Rasul-Nya   telah
menetapkan  suatu  ketetapan,  akan  ada  bagi  mereka  pilihan  (yang
lain)-tientang urusan mereha. "\492

Mahmud AI Warraq mengatakan,

Bertowakhallah kepada Allah atas segala yang kou inginkan karena
Allah yang meneutukan dan memutuskan.

1481 Lib. /ami ' AJ Baya# (20/63, 64).
1482 Qs. Ai Ahzaalt [33]:  36.



Bila tidak dikehendaki oleh yamg mempunyal Arsyi terhadap suatu

perkara.

maka hamba tidak mempunyai pilihan.

Terhadang manusia binasa harena kehati-hatiannya

dan terhadang selamat karena kehati-hatiannya, tentu dengan pujian
kepada Allah.

Penyalr lainnya mengatakan:

Hamba mempunyal perkara dan Tuhan yang menentukan,

wcktu berjalan dan rezeki dibagi.

Pilihan Tuhan selundnya baik,

dan pilthan selainnya serrmanya buruk dan tercela.

Sebagian Ulama mengatakan, tidak semestinya seorang hanba
melakukan  sesuatu  mengenai  urusan  dunia  tanpa  minta  petunjuk
kapada  Allah  SWT,  hendaknya  dia  shalat  dua  rakaat,  yaitu  shalat
z.sfz.AAaraA  dan  membaca pada  rakaat  periana  setelah  membaca  AI

Faatihah,   surch AI Kaafirm, dan pada rakaat kedua membaca surah
AI Ikhlash.

Sebagian ulana memilih pada rakant pertama   [ gr€  J3ri£;

:°#i'£,#fa:±#+-±.'£j=#i¥\¥t££uf6,m*:;:aca#
Semua ayat tersebut baik untuk dibaca kemudian setelah salan

hendaknya membaca doa yang diriwayatkan oleh AI Bulthari dalan
kitab sfaafaz.fenya dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah SAW

mengajarkan  kepada  kani  istikharah  pada  selunh  perkara  saperti
mengajarkan kani surah dalam AI Qur`an, beliau bersabda,



* L#J f# ZfyL; +iif ii is;
E=

{ ~4;rif3 trfu '4#i d¥; qui

iir '.9i3 *i dyj +€j t;±f dyj ;i€ drf,S tr±±:joi c:+}:zj

€-3  g2  J, >  ;fyl  iis  aui fr< ~i=i °o; #,  c,+j#a,
d, :;:l;j -9+T3 t5;i LFG 'Jj Ji-  ct5;i }gG3 g;Il=j

d,#;ftyiii£S.i+€'L+a.!3tg±d,°4?uf+:d,:i;i
a;+i 5+G g2 Jj JL 4€;i *,G3 a;ic3 €.3 e2't= flo, J, ;i;,3  .ii; S*,3 gz £J=j

i=l g*f3 'J6 .a?;i
"Jika seorang dart kalian sedang menghadapi masalah maka

hendakrrya  shalat  duo rahaat  selain  shalat fandha kemndian
membaca  doa,  'Ya Allah  dengan ilrmMu  aku minta pilthan,
dan minta ketentuan dengan keteutuanMu dan cku mengharap
karunia-Mu yang agung karena Engkou mampu dan a:ku tidak
mampu,   Enghau   mengetahi   dan   aku   tidak   mengetahai,
Engkou   mengetahul   yang   ghaib.   Ya   Allah!   Jiha   Engkou
mengetahai   perkara   ini   baik   untukha,   dan   baik   untuk
agancku,  hidrpha  dan  akhir  unrsanku  -cepat  atou  lambat-
maha  teutukanlch,  mudahkan  untukku  dan  berka:hilah.  Ya
Allah!  Jika  Engkou  mengetahui  perhara  ini  buruk untukku,
dan untuk aganaku, hidupha dan akhir urusanku -cepat atou
lambat- maka jouhkanlch dariku,  dan tunjukhamlch kebaikan
untuhicu   bagainana  pun   adanya  kemudian  ridhailch  Aku



dengr»      %rma#      tersehal'.'''`8J      Kemudian      menyebut
kebutulamya.

Aisyah   meriwayatkan    dari    Abu   Bckar,    bahwa    apabila
Rasulullal SAW menghadapi permasalahan maka beliau berdoa, "ya
Allah I Pilihkanlah yang terbaik untulku, ''J `84 dirivayatkan drch An:as,
Rasulullah  SAW  bersabda,  "WraA¢z.  4»as./  /z.ha  ham"  mengfaadrpz.

perkara,  maka minta petunjullah kepada  Tuhanrm  dyuh  halt,  dan
ikutilch   apa  yang   cendermg  dalan  hatinu,   maha  itulah  yang
balk.»i485

Ulama  mengatakan  hendaknya  mengoson8kan  hatinya  atau

pikirannya hingga tidak condong kapada suatu perkara, maka tatkala
dia cenderung kepada sesuatu maka itulah yang dipilih, insya Allah
itulal yang baik.

Jika  ingin  bapergian,  hendaknya  dia  melakukan  pada  hari
senin  atau hari  karhis  sebagaimana yang dilakukan  oleh Rasulullah
SAW, kemudian membersihkan jiwanya dengan mengucapkan yang
balk-baik  saperfi    ~&i   ;::±± quaha  Suci  Allah) unfuk menyucikan
dan6E±:Lj'OrahaTinggiAllah)sebagaipengagungandanpemuliaan.

6;i:3.Cjf±fo#'is3ef;a3£©6j=+.C«4pa
yang mereka persehatukan (dengan Dia). Dan Tuharmu mengetahui
apa yang disembunyikan (dalo[m) dada mereha dan apa yang mereka
nyafaha#,"    maksudnya,     apa     yang    mereka    tanpakkan.    mnu
Muhaishin  dan  Hamid  membacanya  :*  dengan  tanda /afAaA  pada

t483 HR. A| Bukhin dalan pembahasan tentang Tahajjud bab: 25, Doa 49, Tauhid

10. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Witir,  Ibnu Majah dalam penhahasan
tei#frafff#iianK#Ai.duai##"nco?#(2#}Lz7no.|8dan53.

!485DisebutkandalamKa#zAJ`UmmaJ,juz7no.21539.



hurLif fa `t486  dan  dfoam7»aA  pada huruf ha/,  dan ini  telch dijelaskan

dalan  surah An-Nanl.t487  Ayat ini memuji  Allah  SWT bchwa Dia
mengetchui yang ghaib dan Dia menyaksikan segala sesuatu.

6j=j,4!|j'P.f'al'6Li;i.fjd;4v.fj,i#{'al`J£¥`£fu'fy`'fitjfj
"Dan   dialah   Allah,   tidak   ada   Tuhan   (yang   berhak   disembah)

melainkan Dia, bagi-Nyalch segala plyi di dunia dan di akh:irat, dan
bagi-Nyalch   segala  penerituen   dan  Hanya   kapada-Nyalch   kanu
dz.fewlba/I.ha». " Dan, ini   telah dijelaskan maknanya.  Dia yang mcha

Esa dan segalanya wajib memuji-Nya. Dan Dialah yang menentukan
hukum dan kapada-Nyalch tempat kembali,

Firman AIah:

#fr'±5:,ire.t£;ji`#j:rft;±=S'rifj±;dif;:jij
;ritj±;®iji:;jiS©Cl;:::frie±fty,r±±i:l:St

r±i;€3£t;:fu'!J:,ii3'f±:;+tj£\i';r,ji{:if;=S
jjf'j3j=c,¥jc*,j©<#;;t#fi±ap~Cl;<±€#>

©fapjfa:#'j£,dy=di, =J
r2;3j'giv,jfifj

" Katckanlah, ` Terangkanlah kepedaku, jika AIlch menjadikan
.F-

untukmu malam itu terus menerus sampai Hart Kiamat, siapakah
Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang

kepadamu? Maka apakah kamu tidak mendengar?' Katakanlah,
` Terangkanlah kepadaha, jika Allah menjadikan untukmu siang itu

1486 gz.ra `aA Ibnu Muhashin dan Hamid disebutkan oleh Ibnu Athiyah   dalam A/

Muharrar Al-Wofiiz (121183), Any-Sya:cia:hi da:lam Path Al-Qadir (412S7).
1487 Lih. Ayat 74 pada surah An Naml.



terus mener.Is sampal Hqri REomut, stapqhah Tuhan selain Attah

yang atan mendatangkan malom kapadamu yang hamu beristirahat
padanya? Maka apakah kamu tidak memperhatikan?. Dan Karena
rahmat-Nya, dia jadikan untukmu madam dan siang, supaya kq[mu
beristirahat pada madam irfu dan supaya kamu mencari sebagian
dari karunia-Nya (pada slang hart) dan agar kamu bersyukur

kep¢dr-Ny4 "  (Qs. AI Qashash [28]: 71-73)

Firman Allah SWT,  li;i:  #f ;=S 'rit j=;  di j€;tji j
"Katakanlah,    'Terangkanlah    kapadaku,   jika    Allah    mertyadikan

et»fefhalef  rna/am  z.f"  ferus  mencrzAs',"  maksudnya,  selama-lamanya.

Allah SWT menjelaskan bchwa hanya Dia yang manpu menjadikan
adanya kehidupan di dunia ini, agar manusia senantiasa bersyulou. atas
segala   nikmat   yang   telch   Dia   karunickan   cahaya   yang   sangat
dibutuhkan dalani kehidupan ini.

Ada yang mengatakan, bchwa dengan adanya siang, sehingga
kita bisa menemukan mata pencaharian dan kehidupan kita dengan
adanya   siang,   demikian  juga  dengan  buck-buahan   dan   tumbuh-
tumbuhan,  semuanya  bisa  tumbuh  dengan  balk  disebabkan  karena
adanya cahaya pada siang hari. CL;::i   ri:;i  "Waha aprfaA hamw
Jz.da* me»dengzzr.?, " atau  mendengar dan memperhatikan.

ap,€fi£<,#.f,#;2;¥j#f£{.#„,£:¥eru¢±„;:::{aj
kepadaku,  jiha  Allah  meoyadikan  untukmu  sic[ng  itu  terms  meneTus

sa[mpai   Hari   Kiamat,   siapakch   Tuhan   selain   Allah  yang   akan
mendatangkan malam kepadamu yang kamu beristirahat padanya?' ,"
maksudnya, kamu merasa tenang di malani itu dari segala keletihan.

<±r)t£  {ff^ ..Maha  apakah  kanu  tidak  memperhatikan?"  Sdrah



besar jika  kalian  masih  menyembah  yang  selain  Allah  SWT.  Jika
kalian tahu baliwa tuhan selain Allah itu tidck dapat mendatangkan

malam dan siang, pasti kalian tidak akan pemch menyekutukannya.

3±.i;±=±},jl=:jfjj3t'j3j=£,+;:=;`cr5j"DowK&re»or¢Amaf-
Nya, dia jadikan untukm;u malam dan siang, supaya kanu beristirahat

pczdr mczJczm I.Zw," mcksudnya, pada keduanya, yaitu malam dan siang.
Ada yang mengatakan, bahwa d%amz.r ini menunjukkan waktu,  yaitu
malan  dan  siang.    £,4±T:S   dt, {j:£¥!,i   "Dcz»  s%pa);a  ham«  me«c¢rz.

sebagian  dart  karunia-Nya  ®ada  siang  hart), "  sNIparyal kerri:n dapat
mencari rezeki pada siang hari, tetapi lafazh siang hari ini dihilangkan.
'b;§;i.grl6.`Danagarharmbersyuharkapada-Nya."

Firman AIlah:

©6jiii:#djt69~i=j£3."L#fe33gJ7i;
3±'t;iij#: DJ i;tiffi\i±,3:fj±c,,Cfj;<¥'

©GJ£;i;e=f#j=j,&,
``Dan angatlah) hart (di waktu) Allah merryeru mereka, seraya

berkata, ` Di manakah sekutu-sekutu-Ku yang dahulu kanu
hatakan?` Dan Kami datangkan dart tiap-tiap umat seorang saksi,

lalu Kami berkata, ` Tunjukkanlah bukti kebenaranmu,` maka
tahulah mereka bahwasanya yang hak itu kepurryaan Allah dan

lenyaplah dctri mereka apa yang dahulunya mereka ado-adakan. "

(Qs. AI Qashash [28]: 74-75)



FimanAiiahswT,;±r<gj{6e~C±;±S."L#fe3€ii;
<;i;3  "Dan  (Ingatlah)  hari  (di waktu) Allah menyehi mereka,
seraya  berhata,  'Di  manakch  sekutu-sekutu-Ku  yang  dahulu  kanu
haf&ha»?'." Dhamir ini diulang kembali karena adanya perbedaan dua
hal. Pada suatu ketika diserukan kapada mereka,  <±j{ 6£~lz=jf jj
<Si;i -}iI "Di  manakah  sekutu-sekutu-Ku  yang  dahulu  kawiu
haf&ha7f.?"  Mereka   lalu  memanggil  patung   yang  mereka   sembch

selama  ini,  nanun  patung  itu  tidak  menjawab.  Kemudian  mereka
diserukan  kapada mereka  sekali  lagi,  dan mereka hanya bisa diani
tanpa bisa menjawab apa-apa. Mereka semakin ketakutan dan sedih.
Yang memanggil  di  sini  bukanlch  AIlch  SWT,  karena  Allah  SWT

pada Hari Kianat nanti tidak akan berbicara kepada orang-orang kafir,
sebagaimana fiman Allah,  ,i=±±}.i i;. 'di ;i;}±± ij "Dan i4/foA
tidakakanberbicarakapada`merekapadaHariKictmat."8

Allah    SWT    menyuruh    orang    lain    untuk    membchkan

peringatan dan menanyai mereka. Ada yang berpendapat, bchwa itu
dari Allah SWT,  dan fiman Allah SWT,  'df ;{i}£± ij  "D¢»
4//aA fz.drk chcz» berbz.care fepadr me7.eha, " ketika dikatakan kapada

"cacka,  ;a;934B \;i.\}}=5 ..Tinggallah dengan hina di dalamnya,
danjanganlahhamuberbicaradenganAku.''\489

Allah   berfiman,   6e~l±=j£     "Sefude-sehafu-K«, "   karena
mereka menj adikan sesembahan mereka sebagal sekutu bag-Nya.

Fiman Allah SWT,  \i:+i ,2:i J±p cr, \=:jfy'   "Dan famz.
datangkan  dari tiap-tiap  unat  seorang  saksi,"  "alKsndnya\, seor[am8

1488 Qs. A| Baqarah [2]:  174.
1489 Ai Mu'ninuun [23]:  108



nabi]49°  inenunt  pendapat  Mujahid.  Ada  yang  mengatakan,  bchwa

yang dimaksud dengan scksi di sini adalch golongan (umat) terakhir
yang masih tetap menyembah kapada Allah SWT dengan segala anal

;bt::t¥k,yb=r:=:ak:]=:;=La.1:#,en,±ajpagiy:g=:¥~aj¥h
Y':+€f.  ®fff3±  Sf  .3l.> €£=S  ±e±f±>  "Maka  bagainanakah  flralnya
orang-orang haf ir nanti) , apabila kami mendatangkan seseorang saksi

(rasul)    dari    tiap-tiap    unat    dan    Kant   mendatangkan   kamu
(Muhammad) sebagal saksi atas mereka itu (sebagai unatmu). "\492

Rasul  adalali  saksi  bagi  setiap  ummatnya,  saksi juga berarti

orang   yang   didatangkan   atau   diutus   oleh   Allah   SWT   kepada
u-atnya.
kebenaranm',"

J!
•\S\i\EL `.Lalu kami bewhta, `Tutyukhanlah bukti

atau  alasanmu.  ~&,  jl.i ii B£±±if   "Mafa  toA«haA
mereha  bahwasanya  yang  hck tw  kapunyaan  Allah,"  atan "caekel
mengetahui  bchwa  apa yang  selana ini  dibawa  dan  diajarkan  oleh

para nabi itu adalah benar.  ;:: ji; "Dan /en}iap/aA da* mereha,"
mcksudnya, hilanglah anggapan mereka selama ini dan tidak benar.  I€J`

<2!±;i.  .rs^=   `.Apa    yang    dahulunya    mereka    ada-adakan,"
maksudnya,  mereka  menyadari  bchwa  selana  ini  telah  berbohong
kapada Allah SWT tentang adanya tuhan lain yang disembah selain
Allah SVI.

''9° ]4tsar ini dari Mujahid, disebutkan olch An-Nuhas dalam Ma 'anz. A/ gfr`an

(5/196).  Ibm)  Athiyah  dalam  A/zfAamar .4/  Wra/.Z2  (12/184).  Asy-Syaukani  dalan
peE#¥.and;#g:#,A##ir2(/1/8645):);/Bade""„^|."M"^|.!"7/13l),Fafb
„,8gd£-(£;::?);,



Firman Allah :

i£~[j#.t6.,'ifet\:;dr#£t±j:£jc,,€C='dr±6£
ty'fiti£±L±'y'£j&'j6s±2jfr.tL,b£\,ial'`ti#',i2,L'

<i:y'j:fe¢.{;\ftf'riiaL£\:~LeL±`S©a=ji#.
5ca'fa€y'u'±dj'£'ri(;=f~c±c;ij±G:ftt6,ap

©b.ed.i#.ty'+&{i£±j:;<y'tb,
"SesungguhnyaQarunadalahtermasukkoumMusa:makaia

berlaku aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan
kepadanyaperbendaharaanhatayangkunci-kuncinyasungguh

berat dipihal oleh sejumhah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika
kaumnyaberkatakepado[nya,'Janganlahkanuterlalubangga.
SesungguhnyaAuchtidakmenyukalorang-orangyangterialu

membanggakan dirt.` Dan cartlch pada apa yang telch
dianugerahkan Auch kepedanu (kebahagiaan) negeri ckhirat, dan

janganlah ka[mu melupakan bahagianmu dart (kwikmatan)
duni,owl dan berbuat balklah (kepada orang lain) sebagalmana

Allah telch berbuat balk, kepalamu, dan janganlah kamu berbuat
kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya ALllch tidak menyukal

orang-orang yang berbuat kerusakan."

(Qs. AI Qashash [28]: 76-77)

Firman Allah SWT,  t£L;rejcr,CIZp62j£6£ .`Ses#nggrfrn);a

go"#  adc[fa!fa  fermasw4 hawm Mwsa, " tatkala Allah SWT berfirman-i;±.i(i:if\.,D;;±}j'Esg6t;,i;.il~G'3`.Danapasajayangdiberik:in

kepada   kanu,   maka  itu  adalah  kenikmatan  hidup   duniowi  dan



perAz.aisa»»)/q. "   Ayat   ini   meneran8kan   bahwa'  Qarun   diberikan
kekayaan  yang berlimpch dan diperdaya olehnya, bahkan kekayaan
tersebut  tidak  mampu  menjaganya  dari  adzab  Allah  SWT,  sama
saperti  Fir'aun.  Apalagi  kalian  wahai  orang  musyrik,  harta  kalian
tidak sebanyak harta Qanm dan Fir'aun, Fir'aun dan bala tentaranya
tidak dapat memberikan manfaat begitu juga dengan harta Qarun.

An-Nakha'i,  Qatadah  dan  yang  lainnya  mengatakan,  Qanm
adalch anak panan Musa, disinilah nasab musa dan Qarun bertemu.

Qarun bin Yashar bin Qahits bin Lawi bin Ya'kub, sedangkan Musa
bin Imran bin Ibnu Qahits.

Ibnu Ishck bckata, "Qanm adalch panan Musa dari bapak dan
ibu."

Ada yang mengat*an, "Anak bibinya." Nana Qanm adalah
nana asing ®ukan dari bchasa Aral>).

Az-Zujaj  berkata,  "Jika Qarun adalch man gan4paf any-ry¢ `z.

/orang );any memba!ndz.»gfacz»  see"afroJ,  maka tidak  dapat  ditashrif."
•F+i;5f"Mahaiaberlakuaniayaterhadapmereka"Bugkyahaidalch

menambah panj.ang pakaian bagian bawahnya kira-kira sejengkal, ini
saped yang dikatakan Syahr bin Hausyab.

Dalam hadits diriwayatkan,

ifa; :;i3! i; * j! &i fr; dy
"Allah  tidak   akan   melihal   orang  yang  memakal   sarung

toakaian) hingga bagian bc[wahnya menyeutuh (tanch) karena
Sombong.»1493

t493 |R. A| Bukhari,  da|am pembahasan tentang pakaian, bab: no.5, Abu Daud,

pembahasan  tentang pakaian  27,  Ibnu  Majal  dalam penfoahasan tentang palcaian
Masjidno.14danAhmaddalamA/A4z"»ad(2/386).



Ada  yang  mengatakan  arti  a7zaz.ayq[7z)i¢  adalah  fefafzrtyzz»nya

kapada Allah SWT, sebagaimana yang dikatakan oleh Adh-Dhahhak.

Ada    yang    mengatakan,     `Menganggap     remeh    karena
banyaknya  harta  dan  anak  yang  dimiliEBiQaLaq)(I."  Ini  saperti  yang

dikatakan oleh Qatadch.

Ibnu  Bahr mengatakan,  "Qarun melanpaui  batas  karena dia
menganggap   apa  yang   diberikan  AIlch   SWT  kapadanya   adalah
miliknya, saperti harta dan perhiasan."

Ada   yang   mengatakan,   "Qarun   melampaui   batas   karena

perkataannya,  Kalau  Musa  adalali  nabi  dan  kurban  adalah  milik
Harm, maka apa kapunyaanku?'."

Diriwayatkan balwa tatkala Musa telch melewati laut dan dia
telah  menjadi  nabi  dan  Hanm  yang  mempunyal  kurban,  walaupun
sebenarnya kurban adalah kapunyaan Musa, namun diberikan kepada
saudaranya, Harun. Qarun pun menjadi hasud kepada keduanya, dan
dia berkata kapada Musa, "Kalian berdua yang memilikinya dan saya
tidak memiliki sesuatu, sampai kapan saya harus bersabar?" Musa pun
menjawab, "hi adalah keinginan Allah SWT." Qarun pun menjawab,
``Demi    Allah!    Aku    tidak    percaya    kapadamu    hingga    kamu

mendatan8kan  bukti."  Maka  diperintahkanlah  pemimpin-pemimpin
bani  Israil untuk mendatan8kan ton9kat dan dilemparkan ke  dalam

Qubbah,  dimana  wahyu  diturunkan,  mereka  pun  menjaga  tongkat-
ton8kat  mereka  pada  malani  hari  dan  temyata  pada  waktu  subuh
tongkat Hanmlah yang bergerck dan mempunyai daun berwama hijau
dari pohon Al-Lauz- maka Qanm pun mengatakan,  "Sungguh hebat
sekali kalian membuat sihir."

#£darikata.4/Bagivyaitukezhaliman,Yahyabinsalam
dan Ibnu AI Musayyab mengatalran Qanm adalah orang kaya yang



bekeria  untuk  Fir'aun  dan memerintah bani  Israil,  dan  dia berbuat
zhalim kepada mereka.

Sedan9kan  perkataan  Sabi',  diriwayatkan  oleh  Ibnu  Abbas,
tatkala  Allah  SWT  menyuruh  untuk  merajam  orang  yang  berzina,
maka Qarun pun menyumh scorang perelnpun untuk mengaku kalau
dia  telah  berzina  dengan  Musa,  dia pun  memberikan  harta kepada

perempuan tersebut sebagai inbalarmya.

Tatkala perempuan tersebut sudah hamil, maka dia mengaku
bahwa dia telal berzina dengan Musa.  Musa pun menyan8kal  dan
bersunpah atas nana Allah SWT yang telch membelah lautan untuk
bani Israil serta menurunkan kitab Taurat, bchwa dia tidak melakukan
hal  tersebut,  maka perempuan  tersebut mengaku kalau  dia  disumh

Qarun dan telah diberikan imbalan, maka benarlah apa yang dikatakan
oleh  Musa.  Maka  Allah  SWT  melimpahkan  urusan  Qanm  kapada
Musa,  dan Dia menyumh bumi untuk menelannya, maka bumi pun
menelarmya sedikit demi  sedikit.  Qarun pun berteriak minta tolong
kepada Musa, pada akhimya selun]h tubuhnya ditelan oleh bumi dan
Musa tidak menolongnya.

Diriwayatkan juga bahwa  AIlch  SWT  mewahyukan  kapada
Musa bahwa hambaku telal minta tolong kapadamu,  namun kamu
tidek menolongnya,  dan seadainya dia minta tolong kapadaku maka
dia clan mendapati-Ku dekat dan penolong.

Menunit  Ibnu  Juralj,  dia  terus  telperosok  ke  dalam  tanah
setinggi  orang  berdiri,  hingga  ke  dasar  tanah  yang  paling  dalam
sanpai Hari RIanat.

mnu  Abu   Ad-Dunya  menyebutlran   dalam   kitab   AI   Fari,
Ibrahim   bin   Rasyid   menceritakan   kapadaku,   Daud   bin   Mahran
menceritakan kapadaku, dari AI Walid bin Muslim, dari Marwan bin

.+7+?i+



Junch,  dari  Yunus  bin  Maisarah  bin  Halbas,  dia  berkata:   Qanm
bertemu dengan nabi Yunus di kegelapan air laut, maka Qarun pun
memanggil Yunus dan berkata, "Wahai Yunus taubatlah kapada Allah
karena kau clan kembali kapada-Nya," maka Yunus bertanya, "Apa

yang  men8halangimu  hingga  tidak  bertaubat?"  Qanm  menjawab,
"Aku  telah  menyandarkan  taubatku kapada  anak  pamanku  dan  dia

tidak mau menerima taubatku."

Menurut suatu riwayat,  bahwa tatkala Qarun  sampai kapada
lapisan tanah yang ketujuh, Malaikat Israfil pun meniup terompetnya,
wallahu .alam.

As-Suddi mengatakan, `fNama perenpuan yang diajak Qarun
adalah   Sibarta,   dan   dia   memberinya   2000   dirhan."   Qatadal
mengatakan,  "Qarun  adalah  orang  yang  munafik  sebagaimana  As-
saniri.»1494

Firman   AIlal   SWT,   jj&j-t6i,i££J:i    "Dan   hamz.   fe/aA
menganugerahkan    kepadanya    perbendaharaan     harta."     AIJdral
mengatakan,  `Telmasuk  hata  pusakanya  adalali  peninggalan  nabi
Yusuf."  Walid  bin  Marwan  mengatakan,   `Dia  mengetahul  ilmu
kimia."  ,iiJ£L'i£E "yng fa.#cz.-funcz.#);8. " (39 isim dan khabamya
sAz./aA dengan f dan E adalah mar«/ 'i±;;:l:i.

An-Nulas mengatakan, t495 ``Saya mendengar Ali bin Sulaiman
berkata hal yang paling bunk yang dikatakan penduduk Kufali dalam
shalat mereka adalah tidak dibolehkan sAz./aft aJ-/adzz. dan a#wfl}wft#

EI

(saudara-saudaranya)  serta  6£ yang berkedudukan  sama  dengarmya.
Dalam AI Qur`an ,iliL'6£E adalah jamak 7»z/}qaA atan kunci dengan

t494  Atsar  ini  dari  Qatadah  dan  disebuthn  olch  AI  Mawardi  dalam  tafaimya

(3/%.%®£h.|`rabA|Qur`an(3124Z).
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menggtmakan tanda kasrah  adalch sesuatu  yang dibuka.  Sedangkan

apalila menggunakan tanda /a!fAaA maka janaknya adalali rna/q!afz.I.A
dan adajuga yang mengatakan a/ Afoazaa `z.«.

3al-`!ijl'  "S%»gg7fA  ber¢f  dzpz.fu/. "  Yang  paling  sesuai
makstidr:ya adalah sangat berat,  atau membun8kuk karena beratnya,
schal tadrala huruf fzz ` diberi tanda/azAaA, maka masuklah huruf ba `
sepdi  yashab  bit  bu`si,  yushib  al  bu`su.  Scha,gaiman:a.  area,  yang

qugrfa]raD  "Lenyap  harapannya,  sehingga  menjadi  ,i=;:I.`ti|;±'
'Saflggnd  bcraf  dzpz.fu/, '  yaitu  berdiri  dengan  susah  payah,  seper(i

peEkafaan  gfm  Bz.»&a  yaitu bantulah kami berdiri.  Dikatakan 7Iaa `a

)nrmf]z`zl{benisahaberdiridankeberatan).]496

47za`a»z.    Zdza    atsga/a»z.    (apabila   membuatlcu    keberatan).

Diriwayaflran dari Abu Zaid, bahwa Abu Ubaidah berkata, "Maksud
din (Zd!Zanzf« `zf  bz./  'asAhaA)  adalah terbalik yaitu fafcz7c«cz `w  bz.Aa¢  a/
'usAdch yaitu berdiri dengan menggunakan otot.

Yang pertama adalal makna dari perkataan Ibnu Abbas, Abu
Shalal dan As-Suddi, ini juga yang dikatakan o|eh A| Farra` 1497, dan
dipilin olch An-Nulas,1498 saperti dza!Aabf# bz.Az. w adzAabf«,  wa/.I. `giv

brfu-"a  a/-a`fztAef,   w&»zf `fz.  bz'Az.  wa  ¢7!a`f«A".  Badil  Ibnu  Maisarah

mendceanya, ;39'1499 .

Para ulama berbeda pendapat  tentang  a/  `zrsAbaA,  apakah  ia
benpa   janak    yaitu    scorang    dengan    yang    lairmya   berusaha
mengapthya.

Ada sapuluh pendapat dalam hal ini:

\=_LfuASH5hihhch(1178).
'_=_I.Eh.Ma`aniAIQur`an(2/3\O).
'_=_1iLI.whAIQur`an(31242).
lee  Qin`ah  Badil  bin  Maisarah.   Disebutlcan  oleh  Ibnu  Athiyah   dalam  i4/

Muh~AIWofiz(T2.Ir]7).-



1.          Tiga laki-laki, ini menurut Ibnu Abbas.

2.          Tiga hingga sepuluh orang.

3.          Mu].ahid  mengatakan  bahwa  a/   `usfaba4  adalah  antara  dua

puluh sampal dua puluh lima.

4.          Sepuluh hingga lira be]as.

5.          Lima hingga sapuluh.

Ats-Tsa'labi mengikuti pendapat pertana. AI Qusyairi dan AI
Mawandi mengikuti pendapat kedua. AI     Mchdi     mengikuti

pendapat ketiga.

6.          Abu  Shalih,  AI  Hakam  bin   `UtaibalL   Qatadch  dan  Adh-

Dhahhak  mengatakan  empat  puluh  laki-laki.   Ikrimah  pun
mengatakan ernpat puluh orang.

7.          Sedan8kan As-Suddi mengatakan antara sapuluh hingga empat

puluh.

8.         Nanun  riwayat  lain  mengatakan  bahwa  Abu  Shalih  juga
berpendapat     tujuh     puluh     orang,     sebagaimana     yang
diriwayatkan AI Mawardi.

9.         Abdur-Rahman   bin   Zaid   mengatakan   antara   tiga   hingga
sembilan orang.

1 0.     :e¥k=tfansa:d::Lb+u:u:gag £;LT.p°¢rd:Ago/k¥::a ,z#z;

adalch satu golongan lyang hat) .»15cO

Muqatil dan Khaitsanah mengatakan, "Saya dapatkan dalan
kitab injil, bahwa kunci-kunci lemari Qarm enam puluh ran8kai, jika
diangkat clan terasa sangat berat sekali.  Dan tiap-tiap kunci  adalah

'5°° Qs. Yuut [12]: 8.
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pembuka  lemari  tempat  menyimpan  har[anya.  Jika  kunci-kunci  itu
dibagikan kapada penduduk Bashrah maka akan mencukupi mereka.

Muj ahid mengatakan, "Kunci Qarun terbuat dari kulit unta."

Ada   yang   mengatakan,   ``Terbuat   dari   kulit   sapi."   Kunci

tersebut dibawa tujuh puluh unta saperti yang disebutkan AI Qusyairi.

Ada   yang  mengatakan,   "Empat  puluh   unta,"   ini   sesual   dengan

perkataan Adh-Dhahhak.

Abu Shalal mengatakan, bahwa maksud dari kunci-kunci itu
adalah lemari-lenari tempat menyimpan hartanya.  Wra//aA"  `a/¢m.

i::±fi'Jis=>)5 `.qngatlch)  ketika koumnya berkata kepadanya, "

yaitu orang-orang beriman dari bani Israil. As-Suddi dan Ychya bin
Salani mengatakan,  bchwa kaum  yang  dimaksud adalch kaum nabi
Musa.

AI   Farra`   mengatakan,t5°L   "Janak  namun  yang   dimaksud

hanyalal satu, saperti firman Allah SWT,  J6t ;{j j6 6.jf 'prczz.f«J
orang-orang (yang meuta'ati Allah dan Rasul) yang kepada mereha
clda  o7i¢#g-ortz#g  }7¢ng  me7!grfaha#, ']5°2  yaitu  Nu'aim  bin  Mas'ud

saperti  yang telah disebutkan  sebelumnya.  i;jii'Y' "/a#gr7c/aA  ham«
fer/a/w    ba"ggr,"    maksudnya,    janganlah    kamu    sombong    dan
meremehkanoranglain.a=?fi{#.Y'fifi±"Se"»gg"Anyaf4#oAfz.d¢A
menyukal orang-orang yang terlalu membanggakan diri ," "cksndnya,
orang-orang    yang   menyombongkan    diri,1503    sebagaimana    yang

dikatakan Muj ahid dan As-Suddi.

'5°[Lih."a`anl.,4J9%r`an(2/311).

::::2:a?afi|`#:£3e]juLfaolehAn.Nulasda|ampehoahasantentangMo`o#z
4J  gwr`a#  (5/199)  dari  Mujahid,  disebutkan  oleh  AI  Mawardi  dalam  tafsinya
(3/23 8) dari As-Suddi.



Az-Zujaj  mengatakan mcksudnya ndalal janganlah  sombong
dengan adanya harta, kesombongan karena harta tidak menunjukkan
kapada kebenaran. Mubqrir bin Abdullah mengatakan, maksud j angan
sombong adalah jangan menbuat kerusakan.

Az-Zujaj juga mengata]ran bahwa makna/zzrz.Az.I.# dan /&arz.Az.z.»

adalah  sama,  akan tapi AI Farra`]5°4  membedakan keduanya.  Dia
mengatakan    bahwa   /zz77.Az.z.n    artinya    orang-orang    yang    sedang

bersombong sedang]ran/zzan.Arfu adalah orang yang sombong dinasa

yang  clan  datang.  Ihia  memberikan  contoh  saperti  fAama'a  dan
fAaama 'a, rna)p7ztr» dan 7»aa `z.fro. Perbedaan saperti ini dapat dilihat

dariFimanAIlahswT,6j;€+€,6g;+'a€|"Sesw#ggrAny4hamz"ha»
matt  dan  sesunggwhn)ra  mereha  ahan  matt  6>ula). "\S°S  A1:laln hdalf

mengatakan mac `z.fro.

Mujahid juga mengatakan bahwa makna [/a ftz'¢A] adalah /aa
J8dgAz. C anganlch menbangkang).  a=jli#.Y'fifii "Ses%»ggrA»);a
Allah tidak menyukal orangsorang yang terlalu membanggahan diri,"
maksudnya,   baagAz.I-7z"°6  (menbangkang).   Ibnu  Bahr  mengatakan
bahwa maknanya adalah jangan pelit, karena Allah tidak suka kapada
Orang-orang yang peiit.1507

Firman AIlah SWT,  :i;+±:§'{j\ftf 'di €+i£\: ~t:±J E`S   "Da[m
carilch   pada   apa   yang   telch   dic[rmgerahian   Allah   kepadarm

fledaAagr.aa#J    #ege7I-   ckbl.raf,"   maksudnya,    berusahalah   untuk
mendapatkan  akhint  (surga)  dengan  mempergunakan  modal  yang
Allah  berikan  di  dunia.   Sudah  sapantasnya  bagi  manusia  untuk

1504Lih.A/a'anz.A/giv`ou(2C11).
1505 Az.Zumr [39]: 30
'5°6  Kedua  Atsar  ini  dari  Mujahid  dan  Ibnu  Bahr.  AI  Mawardi  menyebutkan

ke?5#/a?dTantaELya(3C38).



berusaha mendapatkan pahala untuk kehidupan di akhirat nanti selama
masih  hidup  di  dunia  ini,  bukan  malah  sombong  dengan  keadaan
dirinya.

FirmanAllahswT,t:ftf-,&ijctL:Y'j"Dam/.angr»haA
kanu  melupakan  bahagianmu  dart   (kenikmatan)   duniowi."  ParaL
ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ibnu Abbas dan sebagian besar
ulama mengatakan, "Janganlch kau habiskan umurmu kecuali hanya
untuk mencari bekal di akhirat nanti, karena bekal untuk akhirat itu
hanya bisa  dicari  di  dunia  ini."1508  Nasib  manusia  di  alchirat  nanti

ditentukan    oleh    anal    perbuatarmya    di    dunia.    Perkataan    ini
mengandung nasehat yang sangat mendalam.

AI Hasan dan Qatadah mengatakan bchwa maknanya adalch

jangan  kau  habiskan  umunnu  hanya  untuk  bersenang-senang  dan
mencari kehidupan dunia semata. 1509 Ucapan ini mengandung nasehat
dan  anjuran  untuk memperbal]d  diri  dan  tidak  lupa  dengan  tujuan
hidup    yang    hakiki,    sebagainana    yang    dikatakan    oleh    Ibnu
Athiyyahl5lo

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):  Kedua  un8kapan  ini  telah
disinpulkan   oleh   Ibnu   Umar   dalam   ucapannya   yang  berbunyi,
`Befouatlch  untuk  duniamu  seakan-akan  kamu  akan  hidup  selama-

lamanya dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati
esok hari."

AI Hasan berkata, `Dahulukanlah yang utama dan keriakanlah

apayangada.»1511

t5°8 ,4tsar ini dari mnu Abbas, disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalan A/ Mz/Aarmr

."]%aJiie#£s8£)ri_AiBashri(„191).
\S_"rmLAIMuharrarAIWaifiz({2118§).
'5'L I.in Tatsir Hasan AI Bashri (2/190).



Malik mengatakan bahwa yang dimaksud adalah makan dan
minum yang tidak berlebih-|ebihan. i 512

Ada yang mengatckan bahwa hendaknya manusia itu merasa
cukup dengan apa yang sudch dia miliki,'5]3 ini sating berhubungan.

Scolah-olah  mereka  berkata,  "Jangan  kau  lupa bahwa  nanti
engkau  akan  meninggalkan  semua hartanu  yang  ada kecuali  anal

yang kau punya. Ini yang dimaksud dengan fujzzf. "

Ibnu AI Arabi mengatakan]5t4, "Saya sapendapat dengan apa

yang dikatakan oleh Qatadal. /a»gr»/ch fa« me/#pchan feAz.chprn
dzou.amzl." Alan8kch bagusnya ucapan ini.

•dj'£'rif 6£::3 ~C£-c£:ij "DB» berhaf bat.#aA  qqpada

orang  lain)  sebagainana  Allah  telah  berbuat  balk,"  neAksndnya,
taatlah  kapada Allah  dan  sembahlah  Dia,  sebagainana Allah  telah
menibedmu rezeki yang bedimpah. Dalam hadits dikatakan "Apakch
nisan itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Emgfaw berzbadafa fapnda
Allah, seolah-olah Dia melihatmu, ''] 5] 5 di\Eatal£;an bchirwal ayat tersehah

memedntahkan   untuk   menyambung   silaturahin   kepada   orang
miskin.

|bnu A| Arabi]5re berkata, `Banyak pendapat dalan masalch
ini, nanun dapat disimpulkan bahwa hendalmya kita mempergunakan
selumh  nikmat  yang  Allah bchkan untuk  menanibch  ketaatan  kita

]5]2DisedutlranolchAbuHayyandalamA/J}chr14/W"Az.fA.
15,3 Ibid.
1514Lin..4*famAJgwr`an(3/1483).
""  in.  AI  Bukhari  dalan pehoahasan tentang  Imam.  Bab:  Pertanyaan  Jiun

kapada  mbi  SAW  tentang  Iman,  Islam  dan  Ihsan  (1/18,   19).  Muslin  dalan
pembahasan  tentang  Imam  hadits  No.57.  Abu  Daud  dalam  pembahasan  tentang
Sumah (16). At-Timridzi dalam peninahasan tentang Iman (4).  Ibnu Majch dalam
A'i#6uqLaE:%azri#/ftL%ffnad(1/2]).



kapada-Nya.    Sernentara   inarn   Malik   mengatakan,   makan   dan
minumlch    tanpa    berlebih-1ebihan.     Menuntku,     inam    Malik
mengatakan demikian untuk membantah orang-orang yang berlebihan
dalan beribadch.

Nabi Muhammad SAW pun suka makanan yang manis-manis,
beliau juga senang minum madu, makan daging panggang dan minum

;3,i#i#i¥.#:,¥":e"I"?":U;I:"k;e,P#,b:=ana:##"fj
bef7%z.," maksudnya, janganlch befouat mcksiat diatas pemukaan bumi.
'®.±j=fi^ €i 4 'RI^ '.g^€ "Sesungguhnya Allah tidak menyukal  orang-

orang yang berbuat kenJsakan. "

Firman Auah :

£,ri:cr,dii£2a{€iF;+'Bibej9G,ife,;i~ci\>j6
3i3;Sc;j±:i.y`p'€#:£±=<j<®3ii,jfij£3;,i„;fr.t±

©<Sffl
"Qarun berkata, ` Sesungguhnya Aku Hanya dtheri haria itu, karena

ilmu yctng ado pada-Ku.` Dan apakah ia tidak mengetahui,
bchwasanya ALILah sungguh telah membinasakan umat-umat
sebelumnya yang lebih Kuat daripadanya, dan lebih banyak

mengumpulkan harta? dan tidakLah perha ditanya kepada orang-
orang yang berdosa itu, tentang dosardosa merekcL"

(Qs. AI Qashash [28]: 78)



Fiman Am SWT,  €C53ifjg G,££g,i ~t3\£J6 "9amn 6erfufa,
`Sesungguhnya  A]ou  Hanya  diberi  harta  itu,  karena  ilmu yang  ado

pc!da-Kci', "  yaitu  ilmu  tentang  kitab  Taurat.  Diriwayatkan  bahwa
Qarun adalah orang yang paling banyak membaca kitab  Taurat dan
orang yang paling banyak taliu tentang isinya dibanding orang lain.
~G±ig maknanya bahwa Allah SWT memberikan harta dan kekayaan

ini  kapadaku,  atas  dasar  karena  memang  aku  pantas  menerinanya
disebabkan ilmu yang aku miliki.

Dikatakan bahwa maksud dari  "Ilmu yang aku miliki" dapat
diartikan   sebagai   kemampuan   dalam   hal   berdagang   dan   usaha
lairmya."

Ali  bin  Isa  berkata,  "Qarun  tidck  mengetahui,  seandainya
Allah   SWT  tidak  meniudahkan  usahanya  dalam  mengunpukan
harta."  Ibnu  Abbas  berkata,  `Yang  dimaksud  adalah  kemanpuan
untuk membuat emas den ilmu kimia."

An-Nuqqasy menceritakan bahwa nabi Musa AS mengaj arkan
ilmu kimia kapada tiga orang yaitu Qarun, Yusa' dan kapada Harun.

Qarun menyangkal hal ini dan tidak mengakuinya, dia menginginkan
untuk bisa mengetahui apa yang diketahui oleh Yusa' dan Harun agar
dia  bisa  membuat  kimia.  Sehingga  bertambah  banycklah  hartanya.
Dikatakan bchwa nabi Musa AS mengajarkan ilmu kimia kepada tiga
orang yaitu Yusa' bin Nun, Kalab bin Yufan dan Qarun.

Az-Zuj.aj    lebih    memilih    pendapat    yang    pertana    dan
menyangkal ucapan orang yang mengatakan bahwa Qarun melakukan
kimia, karena kimia adalah perbuatan yang bathil. Dikatckan bahwa
nabi Musa AS mengajarkan ilmu kimia kapada saudara perempuarmya

yaitu istri Qanm,  ada juga yang mengatakan bahwa yang mengajari



Qanm   adalah   saudara   perempuannya   Nabi   Musa.   Allah   yang
mengetahui kebenararmya.

Firman Allah SWT,  £,A:;: cc  J[£:i £ 2i{ <;i ;{j['!Bi    "Da«
apakch   dia  tidck  mengctahai,   bchwasanya  Allah  sunggwh  telch
membinasakan   umat-umat   sebelunnya,"   mcksndnya,   A1:1ah  S:WT

:;:a¥:bad:er:::.,d#.f±<£a<:3u£¥:t=T¥:.tH:e„r:¥e:]z:
yang
Kuat

daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta? , "  AJrfun deham
masalah harta, meskipun harta menunjukkan kekuatan. Betapa hebat
dan kuatnya seseorang, namun Allah tetap dapat membinasckannya.

£¥;`;i
Ayat ini  semata-mata ditujukan kapada Qarun,  atau

"Dan apahah dia tidak mengetahui,.' yckfu Qar`]n.  c±, €Sf\.i'as\ ±j]

9;;f i ±, -±jj "Bahwasanya  Allah  sunggwh  telah  menii,binasa:ken
umat-unat sebelunnya. "  GS±±ffl ',S,;;i cf '];:i.46 `CDan tidaklah
perlu  ditanya kepada  orang-orang yang berdosa itu,  tentang dosa-
dosa mereke," mcksudnya, orang-orang yang berdosa itu tidck perlu
ditanya lagi tentang dosa-dosa mereka atau mereka tidak akan ditanya
tentang permohonan maaf, saperti dalam firman Allah, 6|;i:€j ;i ij
"Dan tidak foula) mereka dibolehkan meminta maaf:\S"  Iuga Firm:art

Nya,  ':±±::if'J5, +Ci "Maha tidaltlah mereka termasuk orang-orang

}i¢»g dz.fe7.z.rna  cz/asa#»);cz, "t5]8  atau tidck akan diterima segala alasan
mereka,    melainkan    mereka    ditanya    dengan    pertanyaan    yang
membunkkan dan memojokkan, sebagaimana firman-Nya,   €!;ijS
':A;f}  ;fiifi"Maka dewi Tuharmu,  Kami pasti akan men;nyai

mereha semwa. ''L5L9 Demikian yang dikatakan o|eh A| HasanL52°.

i;i¥ai|¥F#:::{i9Li4i;Basho(2/191)



Mujahid mengatakan, `Pada Hari Kiamat nanti malaikat tidak
akan menanyai orang-orang yang berdosa, karena para malaikat sudah
dapat mengenali mereka dari wajahnya yang berwana hitam dan mata

yan8berwanabirul521.

Qatadah  mengatakan  bahwa  orang-orang  yang  berdosa  itu
tidck  akan  ditanya  lagi  tentang  dosa  dan kesalahan  mereka karena
sudah jelas kelihatan. Mereka langsung dinasukkan ke dalam neraka
tanpa dihisab ter|ebih dahulul 522.

Ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang berdosa dari
suatu kaum tidak akan ditanya lati tentang dosa-dosanya apabila sama
dengan  dosardosa  kaum  terdahulu  yang  telah  diadzab  oleh  Allah
SWT.

Firman AIah :

ife6.ft{:L#.t€p|g!1ajfj6=,¥jjc,fejj£L#
€p€rjt±j©f#¥,'ut',i3±i2;6<ui~tji,il'
y',`\fai=j3€3<+'i:#;¥,ri{¢S;±=±i'jap.tfj

©<rixpffl-tr:
"Maka keluarlah Qarun kepada haumnya dalam kemegahannya.

Berkatalah orangcorang yang merlghendckl kehidupan dunia,
' Semoga kiranya kita mempunyal saperd apa yang telah diberikan

t52L ,4tsor ini dari Muj.ahid, disebuthn oleh An-Nulas dalam peinbahasan tentang

„a'a#I. AJ  g#r`a#  (5/202),  AI  Mawardi  dalam tafsinya  (3/239),  Ibnu  Athiyyah
ch:|exp AI Muharrar AI Wkyiz (12116\).

t522 Atsar ini dari Qatadah, disebutkan oleh AI Mawardi dalam tafsimya (3/239).

IbnuAthiyyahdalampembahasantentang.4/M«Aarrar.4/Wa/.iz(12/161).



kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyal
keberuntungan yang besar. ' BerkataLah orangrorarlg yang

dianugerahi tlmu, ` Kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah
adalah lebih balk bagi orang-orang yang beriman dan beramal

shalih, dan tidak diperoleh pahala itu, keoudi oleh orang- orang

)J¢7Ig schar'. " (Qs. AI Qashash [28] : 79-80)

F±:rmanAI\chS:WT,.±±±..,ch£S'c#±;±=="Makakeluarlah
Qarun  kapada  kaunnya  dalam kemegahannya,"  Tn[cksndnya, Qamm
keluar    di    hadapan   bani    Israil    dengan   memperlihatkan   harta
kekayaannya   berupa   pckaian   yang   bagus   dan   diiringi   dengan

pengawal dan dayang-dayang pada hari Raya.

AI  Ghaznawi  mengatakan  bahwa  Qarun  berbuat  saperti  itu

pada hari sabtu bersama dengan berbagai macam perhiasannya.

Ada  juga  yang  mengatakan  bahwa  Qarun  keluar  bersama
70.000 orang pengikutnya.

As-Suddi  berkata,  ``Qarun  keluar  bersama  seribu  tudungan

putih diatas keledai putih dengan lampu-1ampu yang terbuat dari emas
Saperti buah yang merah. ''`j23

Ibnu Abbas mengatakan bahwa Qarun keluar dengan keledai

yang tinggi. Mujahid mengatakan bahwa dia keluar bersama dengan
Bar¢adzz.z.7z`j24 Qcuda) yang berwama putih dengan lampu-1anpu yang

berwama merch]525 itulah orang pertana kalinya melihat benda saperti
itu.

]523 4tsar ini dari As-Sa'di, disebutkan olch AI Mawardi dalam tafsimya (3/239).
\_5_=4_A|Baradziimda:labDawaabQcnda:).
1525 f4tsar ini dari Mujahid,  disebutkan oleh An-NIihas  dalam Ma 'a«z. j4/ g#r `an

(203).



Qatadah  mengatakan  bahwa   Qalun  keluar  bersama  4000
hewan yang menakai pakaian merah dan diantaranya terdapat  1000
keledai putih diatasnya berwama merah.

Jabir  bin  Abdullah  berkata,  `Pehiasarmya  adalah  berwarira
merch."

Menumt  saya  (AI  Qurthub]),  `.4/  gz.rmzz  adalah  cairan

pewama merah saped a/ ar/.efwa».  Dan, dr given  secara bahasa
berarti cairan powalna merah. Demikian dischutkan oleh AI Qusyairi."

j'ut',ij±a±6<Di~[ji~ii`€€±€'fii:i?.t<„ig:tajfj6
+<S. ¥  "Berkatalch orang-orang yang mer.ghendri; kehi;upon
dunia,  'Semoga  kiranya  kita  mempunyal  saperd  apa  yang  telah
diberikan kapade QanLn.  Sesungguhnya ia benar-be]'.ar mempunyai
kebe"#f##g¢H yang besar', "   atau nasib yang sangat beruntung di
dunia, dikatakan bahwa ini adalah ucapan dari orang mukmin saat itu

yang ingin mendapatkan keberuntungan yang sana saperti apa yang
didapatkan oleh Qarm.

Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah ucapan dari kaun

yang tidak percaya dengan adanya akhirat, mereka itu adalah orang-
orang yang kafir.

FimanAmSWT,P-tBpi69€fjtfj"Berfafa/afrora#g-
o7ia#g }Jcz#g  dz.a7I#gertlfaz.  I./mw, "  mereka  adalah  pendeta  Bani  Israll

yang   berkata   kapada   orang   yang   men9hanapkan   kedudukamya.»3±fi^S(3.if±j``Kecelakaanya,mgbes,Tlqpbagim,pahalaA;lah

ado/aft /eGz.fr bajfa " yaltu surga.   Yf i ~¢=r: Y'C 1£±+: J3f3 <j'l: #j
<124fat"Bagiorang-orangyangberima].danbera;alsh-alth,i;n
tidck diperolch pahala itu,  keouali  olch oramg-orang yang  sabar;"
maksudnya,   anal igha/z.A  atau  ganjaran belixpa surga itu tidak  akan



diberikan  kecuali  kapada  orang-orang  yang  sabar  dan  taat  kepada
AIlah SWT.

Firman AIah:

rii,iJ.cc,'4:2;i;;;,i±iLcr,al'6\±,\:a;£<v.t,®3\ijc,4>i=±

ui<y.6,'£fegiv<<F€fa=rB©&rf.tar,cgT*j
~y'Lp'3ri'j£,®3fe63¢~6L;+c£,3jjfi=±=+.2it6€g€,'6j'i;

©£u3a.fai'.y'.'£`g;3tr6>c#ceJfi{6fj`Oi
"Maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumf

Maka tidak ada baginya suatu golonganpun yang menolongnya
terhadap adzab AIlah. Dan tiadalah ia termasuk orangcorang (yang
dapat) membela (dirinya). Dan jadilah orangrorang yang kemarin
mencita-citakan kedudukan Qarun itu, berkata, ` Aduhai, benarlah

AIlah melapangkan rezehi bo[gi siapa yang dia kehendahi dart
hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak
melimpahkan karunia-Nya atas kita benoIT-benar dia telah

membena[mkan kita (pula). Aduhal benarlah, tidak beruntung
orang-orang yang menginghari (nikmat Allah) '. "

(QS. AI Qashash [28]: 81-82)

Firman  Allah  SWT,   Li;<Y't ,®3\i>j   c,4>  1=±±    "Maha  hamz.
benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. " M:uqatllbedsa:fa,
"Ketika nabi  Musa menyunih bumi  untuk menelannya,  maka bumi

lalu menenggelamkan  Qarun beserta  selumh harta bendanya.  Allah
SWT  menenggelamkan  Qarun  beserta  rumah  dan  segala  isinya  ke



dalam bumi setelah selang tiga hari. Allah SWT mewahyukan kapada
nabi  Musa,  bahwa  Allah  SWT  tidck  akan  lagi  mengizinkan  bumi

untuk taat kepada seseorang selaln nabi Musa AS."

Ada  yang  mengatakan  bchwa  Allah  menimbun  harta benda

Qarun   menjadi   timbunan   emas   di   dalam   bumi.    Allah    SWT
menenggelamkan harta Qarun sampai lenyap di telan bumi.

-3±±  tp,   'ti  'b)a  C±     "Mcka  tidak  ado  baginya  suatu

go/owgr»pzf»," maksudnya,     kelompok dan golongan.  ,i2)'J cr.'41.1j2jf'®±r±±ff :f, <;#r;:9 S^ "Yang menolongnya terhadap adzab Allah.

Dan   tiadalah   ia   termasuk   orang-orang   (yang   dapat)   membela

/az.rz.»)/CZJ," maksudnya,  tidrk  ada yang  dapat  menolong  dirinya saat
ditelan  bumi.  Diceritckan  bahwa  sejak  ditelan  bumi,  Qanm  terus
tenggelam sanipai ke dasar bumi yang paling bawah.  Wra//aAzi cz '/a7».

Firman AIlah  SWT,  u;<Y'6 Zee  i;i:L<  €g€If €j=:rB    "Da»

jadilch orirng-orang yang kemarin mencita-cttakan kedudukan Qarun
z.fzf," mcksudnya, orang-orang itu kemudian menyesal telah berandai-

andai untuk menjadi saperti Qarun, mereka berkata 2i{ €;€g<;i fj'ri;
"j4dctfeczz.,  be7®ar/aft j4//czfe, " sebagai un8kapan penyesalan.

An-Nuhas]526 berkata, `Ucapan yang sangat baik dalam hal ini,

perkataan    dari    AI    Khalil,    Sibawaihi,    Yunus    dan   AI    Kisa`i,
'Sesungguhnya  bani  Israil  itu  menyesali  dirinya  dan  berkata  wa);

(aduhai)', orang Arab apabila sedang menyesali sesuatu selalu berkata
waJ,.„

A|  Tauhari]527  mengatakan  bahwa  kata  wa!);  adalah  kalinat

yang  menunjukkan  rasa  kaget  atau  terke].ut,  seperti  czdwfoclz.  enghaw.

\_S_3:_LHi.I'rabAIQur`an(31244).
`S2] LflL. Ash-Shihhah (612S32:).



Kalinat  ini  kadang  diucapkan  dengan  ringan,  kadang juga  dengan
nadal yang tingts sepend, aduhai seandainya Allah.

Khalil  mengatakan  bahwa  kalinat  tersebut  adalah  terpisah,
kamu mengatakan wa); lalu disanibung dengan fafz `a#»a.

Tsa'labi dan AI Farra`  mengatakan bahwa itu adalah kalimat
untuk  pengulangan,  saperti  ada  orang  Arab  yang  berkata  kepada
istrinya,   `Dinana   anakmu,   tidakkah   kau   melihatnya.?"   Istrinya
menjawab,    "Aduhal    sapertinya    dia    ada    dibelakang    rumah,"
maksudnya, apakah kau tidak melihatnya?

Ibnu  Abbas  dan  AI  Hasan  mengatakan  bahwa  itu  adalah
kalimat     pembukaan     dan     menegaskan     keadaannya,      saperti
sesungguhnya   AIlah   SWT   menurunkan   rezeki,   ada   juga   yang
mengatakan bahwa itu berarti peringatan dengan adanya kalimat a/acz `
saperti  dalam  kalinat;  apakah  tidak  kaniu  kedakan,  demikian juga
dengan ammo dalam ucapan ammo ba 'dzf."

Sebahagian ulana mengatakan bahwa arti dari kalimat tersebut
adalah ketahuilah bahwasanya.  'rif <rK::±;  atan *efafawz./¢¢.

Ada yang berpendepat bahwa maknanya adalah apakah kamu
tidak tahu bchwasanya Allah SWT.

AI  Qutabi  mengatakan  bahwa  artinya  adalah  kasih  sayang
bagimu dengan bahasa Az.in)iczr.

AI  Kisa`i  mengatakan  kata  way  mengandung  arti  terkesina
dan terkejut. Diriwayatkan juga dari AI Kisa`i dibaca dengan berhenti

pada kata way.  Orang yang berkata waz.ha  dan berhenti  pada huruf
haa/maka artinya takjub karena AIlah SWT menurunkan rezeki dan
takjub  karena  AIlah  SWT  tidak  akan  menolong  orang-orang  yang
kafir.



Disyaralkan  bahwa  huruf  ha/  itu  hanislah  huruf  ttz.ffoab

(dialog)   bukan  isim,   karena  wczz.  bukanlah  mndAa/  tetapi   ditulis
bersambung. Karena sedng digunakan, maka kata yang mengiringinya
seolah-olah menj adi satu kesatuan.

€S 'RTI '.3 51 ~qS "Kalou Allah tidak melimpahkan karunia-
Ny¢  afus  fa.fa, "  dengan  iran  dan  hikmah,  sehingga  kami  tidak
menjadi saped Qarun yang sombong dan takabur.

T±>±::i "Berlar-benar dig telch membenankan kita trla).
AI A'masy membaca,  ee 'fi( i< ®i ~Y'j')`." Hafsh membaca tL> d££3
dinanckan /a 'z./.

Sedangkan lainnya menbacanya dengan sesuatu yang belum
dinamakan.1528 hi dipilih mnu Abid.

Abu  Hatim  memilih  gz.ra`aA   yang  banyak  dipakai  orang,

::%d:aKale;":;FP=¢imfu:i,rm£,:,I:<®iTi,,o;z\:,fdfo:jy:t.,

kapada Allali SWT itu lebih diutamakan karena namanya berdekatan.
'bu'tap'€S:4f£K:;D"Adwhatbenarlch,tidckbouutungorang-orang

yang mengingkari (nikmat Allah), " di sisi A1:lch S;V\TT .

ELman Auah :

i?ffy`9'c£;`tl.fj#f„t;.y'€S,t€±=±3L=S.i;\fifar5

i±Sfi££~t=c;jLf3#,'j$3===L`!€~€c;©aj:p,'i#.`j

©6L#Sg6f;9qu{#<jtcsj2.ire

'S28Qira`ahyan[gtelahmutawatirdalamTaqribAn-Nanyrbal.156.



"Negeri akhirat itu, Kami jadihan untuk orang-orang yang tidak

ingin menyombongkan dirt dan berbuat kerusckan di (muka) bumi.
Dan kesudahan lyang balk) itu adalah bagi orang-orang yang

bertakwa. Barangsiapa yang datang dengan (membowa) kebalkan,
maka baginya ®ahala) yarlg lebih balk daripada kebaikannya itu.

Dan barangsiapa yang datang dengan (membowa) kejahatan, maka
tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah

mengerjakan kejahatan itu, melalnkan (seimbang) dengan apa yang
dch«/« mertfro fez/.¢fro7k " (Qs. AI Qashash [28] : 83-84)

Firman Allah SWT, €|;|±js.tj\fi{ar5 "Iveger!. akfoz.raf I.f%, " yaitu

surga, disebutkan seperti itu karena pen8hormatan kapada surga dan

pemahaman   kepadanya,   yaitu   pengertian   yang   ada   ketika   kita
menyebutkan kata tersebut.   +;3Y'f j S Jpi±;.ty' 6S, \<i=:i "Kczmz.
jadikan untuk orang-orang yang tidck ingin menyombongkan dirt,"
mcksudnya,   pen8hormatan  dan pen8hargaan bagi  iman  dan  orang-
ora]ng r"]haoin.  ('>^:1 $6  ..Dan berbuat  kerusakan di  (muka)  buni,"
maksudnya,  orang-orang  yang  berbuat  maksiat.1529  Demikian  yang
dikatakan oleh mnu Juraij dan Muqatil.

Sedan9kan   menurut   Ihimch   dan   Muslim   AI   Bathin"
maksudnya   adalah,   orang-orang   yang  berbuat  kerusakan   dengan
menganbilhartaoranglainyangbukanhaknya.1531

t529 ,4tsar ini disebutkan oleh AI Mawardi dalam tafsimya (3/241)  dari Ihimah,

Ibnu Katsir dalam tafsimya (6/269) dari Ibnu Jaraij .
`53° Muslin bin I|man AI Bathin - dibaca  fathah huruf ba`  dan dibaca kasrah

hunf f4a. Ibnu Abu Imran kadang juga disebut Abu Abdillah AI Khufi. Lib. raqrz.a
At-Tchzib (212A®.

t53t ,4tsar ini dari Muslim bin Bathin disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma 'arzz. i4/

g#r `an (5/205). Ibnu Katsir dalam tafsimya (6/268).



AI    Kalbi    mengatakan    bahwa    yang    dimaksud    adalah
menyembah  selain  kapada AIlch,  Yahya  bin  Salam  berkata bahwa

yang   dimaksud   adalah   membunuh   para   nabi   dan   orang-orang
rmwhin.\532   '6±iif e, 'E=3fEL "Dan  kesndahan  (yang  baik)  itu  adalak
bagz. ortz#g-ora#g ytng berfch.ia. " Adh-Dhahhak mengatckan bahwa

yang dimaksud adalah surga.

Abu   Munwiyah   mengatakan   bahwa   maksud   dari   tidak
sombong  di   sini   adalah   orang   yang  tidak  merasa  punya  suafu
kelebihan yang patut disombongkan dihadapan orang lain, akan tetapi
dia selalu merasa rendah diri dihadapan manusia lairmya.

Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Ismail bin Abu Khalid
berkata, ``Ali bin Hashin penal naik kendaraan dan bertemu dengan

para fakir miskin, lalu dia memberi salam kapada mereka dan mereka
pun mengaj aknya untuk makan bersama." Kemudian turmlch ayat ini,
l€l£Y'p'j=;`Y.fc3eefp3±3.Y'6S,\<±=±3l;±js.t3\fi{ar5"Ivegerz.aft!.raf
itv,     Karni    jadikan     untwk     orang-orang    yang     tidak    ingin
menyombongkan  diri dan berbuat kerusckan di  (muka)  buni." Tyra
kemudian turn dan makan bersana mereka, kemudian dia berkata,
``Aku  telah mengabulkan permintann kalian,  sekarang  giliran kalian

yang  hanis  mengabulkan permintaanku."  Setelah  itu  dia  membawa
orang-orang  tersebut  ke  rumahnya  dan  menjamu  mereka  dengan
makanan dan hidangan lainnya.

Diriwayatkan  oleh  Abu  Qasim  Ath-Thabrani  Sulainan  bin
Ahmad,  dia  berkata  "Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  bercerita
kapada kami,  dia berkata:  Ayahku bercerita kapadrfu,  dia berkata:

t532  ,4tsar  ini  dari  |bnu  Salam,  disebutkan  oleh  AI  Mawardi  dalam  tafsinya

(3/269).



Sufyan  bin  Uyainah  bercerita kapada  kami.  Lalu  dia  menyebutkan
kisah yang sana di atas.

Ada  yang  mengatakan  bahwa  kalimat,  :i;±jfi  j\5}{ "Ivegerz.
o*faz+tzf zt«" yang mengandung makna pahala dan adzab, maksudnya
adalah kehidupan akhirat itu bisa menj adi tempat yang menyenangkan
bagi orang-orang yang bertakwa dan juga bisa jadi tempat yang sangat
menyakitkan  bagi  orang  yang  tidak  bertakwa  dan  beriman  kapada
AIlah SVI

FimanAllahswT,i:Z3¥,'$3=L£:~€c;"Bara»grz.apaya»g
datang  dengan  (membowa)  kebalkan,  maka  baginya  ®ahala)  yang
/ebz.A baz.A drrzz7ada fehaz.fa»nya I.fo. " hi telah dijelaskan sebelumnya

dalan surch An.Nanil 533.

Ikrimah berkata, "Orang yang paling baik, adalah orang yang
mengucapkan  /aa  z./aaAa  I./a//CZA  (tidak  ada tuhan  selain Allah)  pada

waktu meninggal dunia.  Jadi malma ayat tersebut adalah siapa yang
meninggal dunia dengan menyebut kalimat /ac[  I./aafaa  I.//a///aft maka
dia akan mendapatkan kebaikan di akhirat kelck.t534  ;±Sfl£ €~¢ cr't`j
"Dan  barangsiapa  yang  datang  dengan   (membawa)   kejahatan,"

maksudnya,dengankemusyrikan,'Src€;g\±;fJ1!jj<!;jfcfj2.ri3
<S=:4..Makatidcklchdiberipenbalasankepadaorang-orangyang
telah mengdyakan kejahatan itv, melalnkan (seimbang)  dengan apa

);a7zg  daAzt/"  mercka  for/.afafz»,"  maksudnya,  mereka  akan  diadzab
sesuai dengan dosa-dosa yang pemch mereka lakukan.

1533 Lib. Ayat 89 surch An-Naml
t534 .4tsar  ini  dari  |himah,  disebutkan  oleh An-Nulas  dalam J'rab i4/  g«r`an

(3/244).



Firman AIah :

:~€c;'j;i~S€j;i:jfj3fjc\:j@.fd¢;;d~j{££
aj'!rfe'bi.jij-€jL'j©,dy€ji£¢j£*jcffit>
©&gr!§ia€£&ri#rferb±.u€d:£'i=jy€±+i±{
yljfa-u'j±'E{jdraj'£j?isfi=+,ritri.i:#dfi=.y'j

jffffu'£~y'£i:®'£St€'Lj5y'j©af4.T6€ifi#
©6L#j,4!|6#i'al',Ea#jyz!&,GgG£#

"Sesungguhnya yang mewofibkan atasmu (melaksanakan hukum-

hukum) AI QiIT`an, benar-benar akan mengembalikan kanu ke
tempat kembali. Katakanlah, ' Tuhanku mengetahui orang yang

membowa pet.mjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyatcL`
Dan kanu tidak permah mengharap agar AI Qur`an diturur.ken

kepadamu, tetapi ia (diturunkan) Karena suatu rahmat yang besar
dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kdi kanu menjadi

penolong bagi orang-orang kafir. Dan jangaalch sekali-kdi mereha
dapat menghalangimu dart (menyampaikan) ayat-ayat Allah,

sesudah ayatrayat ifro diturunkan kepadanu, dan serulah mereka
kepada OaLan) Tuhanmu, dan janganlah sekali-sekali kamu

termasuk orangcorang yang mempersehafrokan Tuhan. Janganlah
kamu sembch di samping (menyembah) Allah, tuhan apapun yang

lain. Tidak ado Tuhan (yang berhak disembah) melainkan DioL.
Tiap-tiap sesuatL pasti binasa, kecuali A[IIah. Bagi-Nyalah segala

penerituou., dan Hanya kepada-Nyalch kamu dikembal{kan."
(Qs. AI Qashash [28]: 85-88)



Fiman Allah SWT, ;L' jf j3~¢ Cl:I.i tflS ;; c£~j{ €£
"Sesungguhnya  yang  mewajibkan  atasmu   (melcksanakan  hakum-

haku:in) AI Q]i:r`an, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat
femba/z.. "  Surah  ini  ditutup  dengan  memberitahukan  bahwa  Allah
SWT akan mengembalikan Nabi Muhammad SAW ke kota Makkch
SebagaimanayangtelahAllahjanjikansebe|umnya]535.

Ada  yang  mengatakan,  dengan  mengabarkan  bahwa  Allah
akan memasukkan nabi  Muhammad ke  dalam  surga.  Namun orang
lebih banyak memilih pendapat yang perfana, yaitu ucapan dari Jabir
bin Abdillah, Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lairmya.

AI  Qutabi  mengatakan  bahwa  yang  dimaksud  adalah  Allah
akan mengenbalikan orang-orang itu ke daerahnya masing-masing,
karena   banyak   diantara  pengikut   nabi   Muhammad   SAW   yang
bertebaran  lalu  Allah  mengembalikannya  lad  ke  asalnya  masing-
masing.

Muqatil berkata, `Nabi Muhammad SAW kelunr dari gua pada
malam   hari   menuju   kota  Madinah   melewati  jalan   yang  bukan
semestinya. Ketika sedang beljalan tiba-tiba beliau menemukan jalan

yang menuju Makkah, kemudian nabi menelusurinya. Malaikat Jibril
laluberkata:SesungguhnyaAllahSWTberfiman,€LSj;3tj,riT3!

3\=L'   j| j3fj  C\:jii{   'Sesz/»gg..A#)/a  );o»g  mew/a/.i.bfa¢»  afasm%
(melcksanakan    hu:ha:in-hu:ku:in)     AI     Qiir`an,     benar-benar     akan
mengembalihan  hamu  ke  tempat  kembali,`  mcksotrya., melraiv hota,
Makkah."

t535 |ni ada|ah perkataan dari Ibnu Abbas, sebagaimana dalam pembahasan tentang

Ma 'a#z. 4J g!ir`a#, karya An-Nulas (5/206), dan dijelaskan olch AI Mawardi dalam
tafsimya(3/24l).



Ibnu Abbas bckata bahwa ayat ini diturunkan di Juhfth dan
tidak diturunkan di Mald=ah atau Madinah. t536

Sa'id  bin  Jatir meriwayatkan  dari  lbnu Abbas  kalimat  ;\=J:
menurutnya adalch menuju kematianL 537.

Mujahid,  Ikrinch,  Az-Zuhri  dan  Hasan  mengatakan  bahwa

yang dimaksud edalal akan mengembalikanmu pada Hari Kiamat,1538
inilah yang dipilih oleh Az-Zujaj.  Saperti dikatalrm:  bahwa diantara
saya dan kanu terdapat tenpat kembali,  ata)I Hari Kiamat.  Karena
manusia semua clan kenbali pada Hari Kianat dalan keadaan hidup.

J2;: artinya diturunkan. Dari Mujahid, Abu Malik dan Abu
Shalah,   bahwa    3lL'   jf    artinya   ke   surgaL]539   Demikian  juga

perkataan  dari  Abi  Sa`id AI  Khudri  dan  Ibnu Abbas,  karena AIlch
memasukkannya ke dalam surga pada malaln Isra`. Dikatakan karena
nabi Adam keluar dari surga pada malam yang sama.

';ij} ~S S   .`Katahanlah, `Tuhankei mengctahai: ," "dsndnyal,

katakanlah    kapada    orang-orang    kafir    yang    ada    di    Makkch,
sesungguhnya mereka dalam kesesatan yang nyata.   £~€ c; 'j;i  ~S:

9±rfes;i.:$3:£rlfh>.`Tuhanhamengetahaorangyangm:mba;a
petunjuk dan orang yang dalan kesesatan yang nyata, " 1[I[radsndnya.
aku maupun kalian semua

Firman Allah SWT, €ti±ii aj'!rit'b<l i|=:I-irL'j  "D¢#
kanu   tidck   pernch   mengharap    agar   All    Qpr`an    ditunnkan

L5364tsarinidisebuthnolehAIMawardidalamtafrinya(3/241).
]537 ]4tsar  ini  dari  |bnu Abbas,  dan  disebutkan  olch AnNuhas  dalam ma'a»z.Az.

(5/I?30862.tsAa]rM=rmdariqA¥zghipF:yHaHfg]dsebutkano|chAn-Nulasdalanwa'anz.

4/ gi¢r`a# (5/206). Dan, dischuflran juga oleh AI Mawardi dalam tafsimya (3/241)
dari Hasan.

L539j4tsarinidiscbuthnolchAIMawardidalamtagin]na(3/241),menisbatkarmya

kapada Abu Sa'id AI Khodri RA.



faepczdamw,"    maksudnya,    kamu    tidck    tabu    kalau   Kani    clan
mengutusmu   untuk   menyampaikan   kebenaran   dan   Kami   clan
menurunkan  AI  Qur`an  kepadarnu.    Lq;u`  ct£:  'i:i:i Y€| "refapz.  z.a

(ditw:runhan)  Karena suatu rahmat yang besar  dart  Tuhammu."    AI
Kisa` i mengatakan bahwa itu adalch isfz.ts»a ` me/»gafAz. ' ®e»geczta/I.a»

fe7p#fus) yang mengandung makna, tetapi   &±j±ffi|i 4j|; a?i£  *;r
"Sebab itu janganlch sekali-kali kamu menjadi penolong bagi orang-

orang  ha¢r,"  mcksudnya,  janganlch  kamu  menjadi  penolong  bagi
orang-orang kafir, mengenai hal ini telch dijelaskan pula dalam tafsir
surch ini.

FimanAllahSwT,.aj'!£f?i3!i::;,fitjj.I:#ifi=.%
"Dan  janganlch   sekali-kali   mereka   dapat   menghalangimu   dart

(menyampaikan)  ayat-ayat  Allah,  sesudch  ayat-ayat  itu  ditw:runkan
frepadczmw, " yaitu jangan sanpal ucapan dan segala perlakuan mereka
kapadamu       dapat      menchalanS       langkahmu      untuk      terus
mempeljuan8kan agama Allah SWT.

Ya'qub  membacanya,   €:brfJ=a3J  dibaca  rna/.zzfm/5"  pada  huruf

»«».Adapulayangmembacanya,|€i=..1541
-€):I;S\2'ij!S"DanseralahmerekakepadaOalan)Tuhanmu,"

maksudnya,   kepada   tauhid.   hi   mengandung   arti   ajakan   yang
kesemuanya dihapus" dengan ayat tentang paperangan.

t54°  gz.ra `aA  ya'qub  ini  disebutkan  oleh  lbnu  Athiyyal  dalam 4/ MzfAa77.ar j4/

W+i.;.?(£%:::).dfabguanHa:a:::£::ianhkemby¥=st:gutantka8nJ"o?eahArmAn'u"#ZZ#£7/::L7±

pefroahasz\n teatan8 AI Bahr AI Muhith (71\37). Asy-Syanil£ani ch:lam Fath AI Qadir
(4/I?4¥)iidak  ditermikan  "asAA   ®enghapusan)  dalam  ayat  karena  tidak  adanya

hubungan antara  ayat ini  dengan ayat   paperangan.  Maka  ajaklah mereka kapada
tauhid dan hanya menyembah kepada Allah. Inilah yang menjadi dasar atau tujuan
utama dari diutusnya seorang Rasul.



Adapun  sebab  ditunmkannya  ayat  in  adalah  karena  orang-
orang  Quraisy  mengajak  Rasulullah  SAW  untuk  ikut  menyembah

patung  berhala  yang  menjadi  tuhan  mereka,  ketika  itu  rasulullah
bertemu dengan syetan dan menyunih untuk meninggalkan kebiasaan

yang te|ah lalu]543.  WraJJcafr" a '/czm.

FimanAIlahSWT,£1:®'£gfit€'Lj5Y'L9'"Jangan/alfrfam"
sembah  di  samping  (menyembah)  Allah,  twhan  apapun yang lain,"

farck:::La;aj=ga¥chalxp¥:==y=|chdi¥enanb::'%`bT,;yE
>24if3   "Tiap-tiap  sesuatu  pasti  binasa,  kecuali  All'ah."  ie:jchid
belpendapatbahwamaksudnyase|ainDia.t544

Ash-Shadiq berpendapat bahwa maksudnya adalah agamanya.

Sementara Abu  `Aliych  dan  Sufyan  berkata,  "Kecuali  pada
sesuatu    yang    dikehendalri    karena    Allah,    atau    sesuatu    yang
dimaksudkanLmtukmendekatkandirikapada.Nyat545."

Muhammad  bin  Yazid  berkata:   Ats-Tsauri  menyampaikan

:Can::gk:ndanakAluAl]::¥=faj€}S£,y£€b£¥y?.zi:::,::pt:su„a¥:;i
bz.#asa,    fecwa/I.   4//aft."    Diapun    menjawab,    ai+    S!    q[ecuali
kedudukan-Nya   sebagai   Tchan)]546.   Saperti   ucapan   anda  tentang

seseorang,  Lrdl  i  ai3  (dia  orang  yang  berkedudukan  di  tengah
masyarakat)'.     g2ii   'al'  "Bagz.-Ivy¢/aA seer/a penenf#¢#, " di duria

1543Lin.Tafsirayat52sulAIHajj.
[544.4tsarinidisebuthnolehAth-ThabaridalamJaml.'-4/Bays#(2/82).
L545,4tsarinidisebuthanAn-NI]hasdalamMa'a#z.4/gzfr`a#(5/207).AIMawardi

dalam tafsinya (3/42). Ibnu Athiyyah dalam 4/ "wAamar A/  Wrajzz (12/198). Abu
H3#¥ts¥;=4i:3fr#AAdindmndkth#`]iDin„a,a„f."gur`a„(5;2o7).



dan    alchi:rat.   'o±;i:i   *[,'9   ..Dan    Hanya    kepada-Nyalah    kanu
dikembalikam."

Az-Zujaj   berkata   ,{{jjj   dibaca   nashab   sebagal   isfz.ts#cz`

®engecualian),  seandainya  bukan  pada  AI  Qur`an,  maka  kalimat
tersebut  akan  dibaca  ra/I/¢ '  (wa/.AefAef)  yang  mengandung  arti  segala

sesuatu selain diri-Nya akan hancur dan binasa. L547 6|;;:i ,4?'|6 ``Dan
Hanya  kepada-Nyalah kanu dikembalikan. "  and:nyai scmiRTan:vaL alx:an

kembali kapada Allah SWT.

'5" Lib. J'rab ,4J 8Wr`a#, karya An-Nuhas (3/244).
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SURAH AL `ANKABUUT

5€S.Sj^,?A-,

MenurLlt Hasan, Ihimah, Atha` dan Jabir, selunih ayat dalan
surah ini ditunmkan di Makkah. Ibnu Abbas dan Qatadah mengatakan
bahwa surah ini  seluruhnya ditunmkan di Madinah.  Ada juga yang
mengatakan  kedua-duanya,  yaitu  perkataan  dari  Yahya  bin  Salam

yang  mengatakan  bahwa  surah  ini  diturunkan  di  Makkah,  kecuali
sapuluh  ayat  pertama  yang  diturunkan  di  Madinah.  Ayat  tersebut
menjelaskan tentang keberadaan orang muslim di Makkch]548. Ali bin
Abi   Thalib   RA  mengatakan  bahwa   surah  ini   diturunkan  antara
Makkah dan Madinah yang beq.umlch 69 ayat.

\Son I;in A| Bahr AI Muhith (71138).

GB



Firman Anah:

©6l£=£:f¥'F.`t£'i:ij£!f{oii3#Tas:oi;6fi3=i©ji
ffi'jSJ=€at€f'ri{ffir±fe±:cr,6.at€tfa`ja'y'

©fa,jKj1
"Alif loam miim 4pakah manusia itu mengira bahwa mereka

dibiarkan (sofa) mengatahare, ` Kant telah beriman,' sedang mereka
tidak diuji legi?. Dan sesungguhnya kani telah menguji orang-

orang yang sebelum meTeka, maka sesungguhnya Allah mengetahai
orang-orang yang benar dan sesungguhnya din mengetahui orang-

or¢»gjng»g dzistqL " (Qs. AI `Ankabuut [29] : 1-3)

Fiman AIlah SWT,  t£'l: ij'i; cji i3#T#: oi ;6f €±:i © j`
'bs=:;. i ;±i  ..Alif laa;in miim. Apakah manusia itu mengira bahwa

mereka  dibiarkan  (sdya)  mengatakan, `Kani telch beriman,`  sedang
merckcz  fz.Zak dz.zf/.I.  /agz'?." Ayat  ini  telah  dijelaskan maknanya pada

awal  surah  yang  lain.  Ibnu  Abbas  mengatakan  bahwa  arti  yang
sesungguhnya hanya Allah yang tchu. Ada yang mengatakan bahwa
itu adalah nania dari suatu surah dalam AI Qur`an.

Ada juga yang mengatakan bchwa itu  adalch nana  dari  AI

Qur`an.     ;i:i    memberikan    pemahanan,    memberikan    suatu
pengertian  atau  penegasan     i3#|gg:  ®i  pada  posisi  #asfaab  dengan
kalimat  Auszba  menempati  posisi  dua  z»a/'z*/  menunit  ucapan  dari
Sibawaihi.    oi   yang   kedua   dari    {j'i;;;    cji   pada   posisi   "a!sAab
mengandung  dua  pengertian,  mengandung  arti  /z.  a)o;czgc//cf  atau  bz.

ayyaqulu alrfuNI ayyaqulu.



Dan di sisi lain dinyatakan benilang-ulang, dan ketentuannya,
•\`SS. 6^ ;€ri\ :,il © ~±\    ..Alif loam miim.  Apakah manusia-itu

mengira   bahwa   mereha   dibiarkan   (saja),"   "cksndnyaL,   apalkth
manusiaitumengira,t5496|£££JY'fj\£`l:{j'ij;;®i"Mengafaha»,hamz.
telch beri:man,. sedang mereka tidak ddyi lagi? "

Ibnu   Abbas   dan   yang   lalmya  mengatakan   bahwa   yang
dimaksud dengan manusia di  sini adalah orang-orang mukmin yang
ada  di  Makkah.   Pada  saat  itu  orangrorang  kafir  Quraisy  sering
menyakiti dan menyiksa orang mulmin yang memeluk agama Islam,
saperd  Sammah  bin  Hasyim,  Aiyash  bin  Abi  Rabi'ah,  Walid  bin
Walid, Ammar bin Yasir dan Yasir bapalmya I.uga Summayah ibunya.
Masih banyak  lath dari kalangan bani  Malthzum  dan yang lainnya.
Berbagai  macani  siksaan  dan  pendedtaan  yang  dialami  oleh  kaum
muslimin itulah yang menjadi buled bchwa Allah SWT akan mengLji
setiap hanbanya yang mengaku beriman kapada-Nya.

Mujahid   dan   yang   lainnya   mengatakan   bahwa   ayat   ini
diturunkan  sebagai pembedtahuan bahwa inilah rahasia AIlah  yang
bisa menjadi ikhtiar dan fitnaht55° bagi orang mukmin.

Ibnu   Athiyyah]55]   mengatakan   bahwa   meskipun   ayat   ini
diturunkan   karena   sebab   saperti   ini   yang   tejadi   pada   umat
Muhammad  SAW,  namun  dibalik senua itu terdapat hikmah  yang
dapat  kita petik  unfuk  dijedikan  pelajaran  bagi  kita  semua,  karena
segala sesuatu itu ada hikmahnya.

Menurut saya (AI Qurthubi): Tidck ada yang lebih baik dari
apa   yang   beliau   katakan.   Muqatil   mengatakan   bahwa   ayat   ini

`.S.4.9^LHi.A|BahrAIMuhith(71138)
t55° f4tsar  ini  dari  Mujahid  dan  yang  laimya.  Disebutlrm  oleh  Ibnu  Athiyyah

dapexp AI Muharrar Al mdyiz (121199).
|ssl Ibid.



ditujukan  kapada  Mihja']552  mantan  budak  Umar  bin  Khaththab.
Dialah orang muslin yang pertama kali gngur dalam perang Badar,
karena dipanah oleh Amir bin Khadrami hingga mengahibatkan dia
meninggal  dunia.  Nabi  Muhamlnad  SAW  pada  saat  itu  bersabda,
"Mtrya' adalch pe;in:inpin bagi orang-orang yang matt syahid, dialch

orang yang periama kdi akan dipanggil namanya untuk masuk surga
da!rr wmmaffa.. ''[553 Maka sedihlah ayahnya, hingga turulah ayat  jl
•\`3f:f3.JiL;€ri\:^±1©``Aliflaammiim.Apahah-manusiaituriengira

bahwa mereka dibiarkan (sdya). "

Asy-Sya'bi   mengatakan  bahwa  pelmulaan   ayat   hi   turn
berkenaan  dengan masalah Anas  yang mengirim  sprat  kapada para
sahabat nabi SAW di Hudaibiyah.  Dia mengatakan bahwa dia tidak
akan  mengakui  Islam  sebelum  mereka  bertempur.  Mcka  keluarlah

para  sahabat  itu  dengan  diikuti  oleh  orang-orang  musyrik  yang
kemudianmenyiksamereka,makafurunlahayat®i;6f±=i©jl
•\`#.   ``Alif laam miim. Apahah manusia itu mengira ba;wa in-ereka

dzbz.arfu7!  /scz/.a/, "    kemudian  mereka menuliskan  surat  yang  isinya
mengatakan bahwa telah turun ayat seperti ini.

Mereka  berkata,  `Kami  akan  keluar,  jika  ada  yang  berani
mengikuti  kami  maka  akan  kami  bunuh."  Kemudian  orang-orang
musyrik   itu   mengikuti   mereka   dan   merekapun   membunulya.
Sebagian  dari  mereka  terbunuh,   namun  ada  juga  yang  berhasil
menyelanatkan diri. 0leh karena itu turunlah ayat,   g}gJ; di ;i

iij  C  }¥;  L,  .!2#ti  ±SJ, "Da#  sesz/»ggrA#);a  rwAa7€mq
®elindung)   bagi  orang-orang  yang  berrtyrah  sesudch  menderita

L552  Mihja'  bin  Sha|ih  dari  Umar bin Khaththab  yang  mati  syahid pada perang

badar, dialah orang yang pertama kali gugur di medan pertempuran melawan orang
kafir. Ibnu Ishak mengatakan bahwa dia berasal dari Yaman, Lib. Js#. 'ab bz.*amas j4J
AsiA593b£"is!3b/ffioichAlMaundidalanfafsimya(3/244).



cobaan."\554'bs=:;.i;i;``Sedangmerekatidckdtryilagi?"arrfuNIalkan

diuji,  apakah  orang-orang mulmin  itu mengira bahwa mereka bisa
mengaku  beriman  kapada  AIlah  SWT  tanpa  diuji  keimanannya.
Sungguh  mereka  itu  akan  diuji  dengan  segala  penderitaan  yang
mereka alami baik secara fisik ataupun dengan harta benda, hingga
akan terbulcti bahwa dia benar-benar berinan kapeda AIlah SWT.

FirmanAllahSWT,;{±;cr,&9€}t€:;`ja'L'"Danseszf»ggzfA»)Ja
hami telah mengoyi orang®rang yang sebelun mereha, " maAfs;ndnya,
kami telah mengrji orangrorang yang terdahulu saperti nabi Ibrahim

yang dibakar di  dalam api,  atan saped kaum yang disiksa dengan
gergaji dalan mapertahanlran agamanya.  Sedikitryun mereka tidak
telpengamh  dengan  segala  silrsaan  itu  dan  tetap  berpegang  teguh
dengan agama Allah SWT.

AI  Bukhari meriwayatlran dari  Khabbab bin AI Art, mereka
berkata, `Kami mengadu kapada Rasulullah SAW, ketika itu beliau
sedang memakai selendangnya didekat Ka'bah. Kami berkata kapada
beliau, 'Apakah en8kau akan menolong kami dengan mendoakan kami
wchal Rasulullah?' Rasulullal SAW menjawab,

fe ife ua;qi i i' # fa}i
in-"J ®.®.C- J* 33,iJ i;

.,   a  ,
JL=j,-

i-.Jj
ij ;:: *  Ors~ he

`Jap'| ;rf
t3+.3 :; ±+I,; :±=a±; I:i: I,±>3 ,4f=j, 6j3 L; *.,=j®, ±\£:t

j!  ;i=±  ir  '+IJi  i;  ug-  ;fyi  lie  :;j'  &i3
_,

#'J de j; -+:ij,i a,

155' Qs. An-Nahi [16]:  Ilo.

'ty ,-.fft

•6Jin=



'Sesungguhnya orang-orang sebelum harm ada yang permah

ditimbun separwh badannya di dalan tanch, lalu didetangkan

gergaji dan dilctalckan di kapalanya hingga terbelch dra, lalu
disisir  dengan best yang tajan hingga terpisah  daging  dan
tulangnya, 1ra:mum hal itu tidak mekyadikan mereka berpaling

dari   agama   AIlah.   Demi   Allah   siksaan   ini   akan   terus
berlangsung  hingga  orang  yang  berkendara  berjalan  dari
Shan'a merdyu Hadra Moat, mereka tidck takut kecuali hanya
kepada  AIlah,   dan  srigala  yang  akan  menangsa  termck
kambingnya,chantctapihaliantergesc+gesa\5S5."

Ibnu  Majah  mchwayatkan  dari  Abu  Sa'id  AI  Khudri,  dia
berkata:

tJfaj .de; 3;3 i3 # &i ± g#i ufo :i;;
'jjLj u: ::i:; I,I+ull 'jj gLJ a; :i Lk3; # ¢*T

'L#.~j ;givoi u' 'L#L Ou,ir L€!  :]j 9±i;If i£SLfai a &'

.;cjfyi :Jj g;st isf ,ai 8f &i Jji; i: :'di .}€yi i£'

Fiif 'D6~ °e! {'®jij,i#i i:EI

ers, J!3 `q?-jif :;,*',
®

u: : 'ri

•,GJl;+i=f d:iroL;i;ie'iiki
Saya datang kapada nabi SAW yang ketika itu  sedang sakit

panast556,  kemudian  saya  meletakkan  tangan   saya  kapada

L555 HR. Al Bu|drari da|am .4/ "anagz.b bab: Hal 5, dia juga meriwayatkan pada

PeEgiv4rm¥#:As'ahiTchrias.Dikatakansahitte|ahmenyebabkanyamenjadipanas.

TJhi An-Nthaayah (512;Orl).
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beliau  dan  saya  merasakan  panas   di   atas   selimut  beliau.
Kemudian    saya    berkata,    "Walai    Rasulullch,    alangkah

panasnya      badanmu."      Beliau      kemudian      menjawab,
"Sesunggu,haya se:I,i'rakin besar cobaan yang kita terima, maha

akan  semakin  besar  pula pahala yang  bckal  kita peroleh."
Saya lalu bertanya,  "Wahai  Rasulullah  siapakah  orang yang

paling besar cobaannya?" beliau menjawab, "Pare Ivabz" lalu
saya   bertanya   lard,   "1alu   siapa   lari?"   beliau   menjawab,
"Orang-orang shalih, jika salch seorang mereka drtyi dengan

kemiskinan   hingga  tidck  menemukan   apa-apa  yang   bisa
dimakan  lagi,  dan  jika  salch  seorang  mereka  bergembira
dengan lyian yang menimpanya sebagaiman dia bergembira
Saatsejahera...1Ssn

Said  bin  Abi  Waqqash  meriwayatkan,  dia  berkata  "Wchai
Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak mendapat cobaan itu?"
bdian  men:jowa;h,  "Para  nabi,   kemudian   orang  yang  sepertinya
kendian orang-orang sewisalnya. Seseorang itu ddyi sesual dengan
kndar  keinanarmya.   Seseorang  ckan  drtyi  sesual  dengan  tingkat
keagamaannya,  jika  agamanya  kant  maka  dia  akan  drtyi  dengan
cobaan yang sangat berat, tctapi jika agananya sedikit maka diapun
hanya akan drtyi sesuai dengan kndar agamanya. Setiap manusia itu
tidak akan lepas dari cobaan hingga dia meninggalkannya berlalu di
atas bumi dan tidak ahan lepas da:ri melaku:ken kesal`ahan\SSS ."

Abdurrahman  bin  Zaid  meriwayatkan  bahwa  nabi  Isa  As
mempunyai seorang pembantu, saat ia pergi berkendara dia diterkan
dan  dimakan srigala.  Nabi  Isa kemudian berkata,  "Wahai  Tuhanku,

L557  |m.   |bnu  Majal  da|am  pe||hahasan  tentang  fitnah,  bab:  Bersabar  atas

Musibal (2/1334, 1335) dalam Az-Zhwald sanadnya SAaAz.A
1558 |R. |bnu Majali, I.bl.d (2/1334).



pembantndi berada di jalanmu, pendampinalni  atas bani  Israil,  dan
wakilku  di  tengah-tengah  mereka."  Maka  srigala  itu  diterkan  dan
dimckan oleh anjing. Tuhannya berkata, "ya,  dz.a memz./I.fa. *edwdwha#

yang tinggi  di  sisiku,  namun  Alou tidak mendapatkan  amalan yang
menyampalkannya pada kedudukan itu, maka aku oyi dia dengan hal
itv  agar  Aku  menyampaikannya  pada  kedudukan  tersebut."  Wtin:ado

berkata,   "Saya   pemah   membaca   dalam   kitab   Hawariyun   ®ara

pengikut  setia  nat)i  Isa),  apabila kamu  sabar  dengan  segala  cobaan
yang eng]rau terima maka sesungguhnya en8kau berada di jalan para
nabi  dan  orang-orang  sAa/z.A,  nanun jika  kanu  tidak  sabar  dalam
menjalani  cobaan  itu  maka  sesungguhnya  en8kau  telah  keluar dari

jalanmereka."

Fiman    AIlah    SWT,    Si=   €g€)`{   'ri(   ;:I€Sr   "Maha
Sesungguhnya    Allah    mengctahai    orang-orang    yang    benar,"
maksudnya,   sesungguhnya Allah Maha Mengetahui siapa saja orang

yang  benar-benar  beriman  kapada-Nya.  Makna  dari  ayat  ini  telah
dijelaskan  sebelumnya  dalam  surch  AI  Baqarah]559  dan  surah  yang

lairmya.

Az-Zujjaj  mengatakan  bahwa  Allah  SWT  telch  mengetahui
siapa saja yang benar-benar beriman dan siapa saja yang hanya pura-

pura beriman, j auh sebelum Allah menciptakannya.

An-Nuliast56° mengatakan bchwa eta dua pendapat dalan hal
ini.  Pertana  :   Lsj;  orang  itu  benar-benar  beriman  dan     €;qu,jKjl
adalah  orang  yang  benar-benar  pendusta  sebagai  lawan  dari  kata
benar.  Jadi  makna yang  dimaksud  adalah,  Allah  SWT menjelaskan
bahwa  Allah  benar-benar  mengetchui  siapa  saja  yang  benar-benar

]559 Lib. Tafsir ayat 177 dari surah AI Baqarah.
\S6° Lib. |'rab AI Qur`an (31247).



beriman dan siapa saja yang tidak beriman meskipun mereka mengaku
sebagai orang yang beriman. Pendapat yang lain mengatakan bahwa
kate shaddaqu belasi\1 darn Ash-Shidqu sedanBkan ka:to AI Kaadzibiin

dari hadzzab jadi  maknanya  adalah,  Allah  SWT  sangat mengetahui
siapa saja yang tetap bertahan dalan paperangan dan siapa saja yang
kabur dari medan perang.

Dia menjadikan kata  ;:1Sr sebagai majaz.  Sebatian ulama
membaca ;:I=Sr dengan dibaca/&fAaA hurLif y¢ dan /am. Ali bin Abi
Thalib  membaca  dengan  membaca  dAammafe  pada  huruf ya  dan
dibaca  kasraht56t  pada  huruf  /am  yaitu  menjelaskan  makna  yang
dikatakanolehAn-Nuhasyangmengandungtigapengertian:1562

Perftzma, bahwa di alchirat nanti AIlah SWT mengetahui siapa

yang benar dan siapa yang bedusta dengan melihat pada ganjaran den
adzab  yang  mereka  terima  sesuai  dengan  anal  perbuatan  mereka
selana di dunia.

Kedra, rna/'w/ (objek) yang pertama "afadzw/, pengertiannya
adalah Allah SWT mengetahui selunih manusia nana yang benar dan
nana yang dusta, dapat membedakan nana yang baik dan mana yang

jahat dan hal itu berlaku balk di dunia maupun di akhirat.

Kefz-grz,  menjadi  tanda,  yaitu  setiap  badan  dari  manusia  itu
mempunyai tanda atau ciri masing-masing.

]56t  gz+tz `aA Ali ini disebutkan oleh lbnu Athiyyah dalam f4/ A41efAarrar i4/  Wra/.Zz

(Lt2°i)i.ga pengertian ini disebutlran oleh Ibnu Athiyyah dalam " M"Aa"ar "

WrajE(12/20l).



Firman Anah:

I;©€L#.C:~t=€6l£3:+'.®i?G?t6|j:i;&jtifii
ia±cfj©xp-f£±itjfy'c>S',rifff6263fiT;~ia,i;i:;f

i#3L#\:a.j'5©a;±l.fefg|'rif6£zEed,i£.c3±r

#:¥-jfp,¥# E  HE  TJ a-   Pl

©6L#Sgrd,Lfiz{6=f
"Aloukah orangorang yang mengdyakan kejahatan itu mengira

bahwa mereka akan Input (drri alzpb) Kami? AmatLah buruk apa

yang mereka tetapkan it.A Barangsiapa yang mengharap pertemuan
dengan Allah, maka Sesungguhnya woha. lyang dyanjikan) AIlch

itu, pasti datang. Dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha
Mengetahwi Dan barangsiapa yang berfuad, maka Sesungguhnya

jihadnya itiL oddrh untuk dirinya sendiri Sesungguhnya Allah
bet.ar-benar Mcha Kaya (Tidak memerhahaae sesuatu) dari semesta
clam. Dan orou.gsorang yang beriman don beramal shalih, benar-

benar akan hami hapuskan dart mereha dosa-dosa mereha dan
benar-benar ckan komi beri mereka balasan yang lebih balk dari

ape y«ng i»cncha[ fez/.chin " (Qs. Al `Ankabuut [29] : 4-7)

Fiman Allah  SWT,  ?\=;=Jt  6|;:I;. aj{ [; ii  "4f&zfhaA
orang-orang yang mengdyckan kejahatan itu mengira, " rndfs;ndnya,
ken:usryrikan.  €iS;i 51  "Bahwa  mereka  akan  luput  (dari  adzab)
Kamz..?, "  maksudnya,     mereka  tidak  akan  bisa  lepas  begitu  saja
sebelum  kami  menberikan  ganjaran  alas  pefouatan  mereka.  Ibnu
Abbas  mengatckan  bahwa  yang  dinaksud  olch  ayat  ini  adalah  AI



Walid bin Mu8hirch, Abu Jahal, AI Aswad, Ash bin Hasyim, syaibah,
Utbch, Walid bin Utbch, Ukbah bin Abi Mu'ith, Hanzhalah bin Abi
Sufyan dan Ash bin Wall.

<;g±C '.~1±   "Amatlah buruk apa yang mereha tetapkan
z.f","    maksudnya,    mereka    telah    salah    menilai    Allah    dengan
bexpendapat  bahwa  Allah  akan  membiarkan  segala  tindak  tanduk
mereka yang melanggar aturan Allah SWT, sesungguhnya Allah tidck
akan melepaskan mereka begitu saja dan Allah maha kuasa atas segala
sesuatu.1563  C pada posisi  nashab berarti  si fat I.eleknya  sesuatu  atau

berarti bahwa pendapat mereka itu salah.

Boleh juga [ pnda posisi ra/a ' yang mengandung arti jeleknya
sesuatu atau hukum yang mereka yakini, ini menurut perkataan dari
Az-Zujaj.

Ibnu   Kaisan  mempunyai  pendapat   lain  perfa7»cz:   kalimat

C|;££ C pada satu tempat yang sana. Saperti kanu katakan, "Saya
kagum  dengan  apa  yang  telah  saya  buat,  atau  yang  aku  perbuat
untukmu."  Jadi  C  dan  fii'1  mczsfadar  berada  pada  posisi  rcl/a',  dan

perldrann maknanya: salah perkiraan mereka itu.

Kedra;  C tidak pada posisi apapun dalan i'rab dan sudah ada
isim bagi ;~t€ demikian juga pada kata »z. 'mcz dan bz. `fa.

Abu Hasan bin Kaisan mengatakan bahwa dia lebih memilih L'

pada posisi nana saja yang tepat, seperti dalan Firman Allah SWT,
SA   'fi,  }Z==:) 1=±   "Maha  disebabkan  rahmat  qari  Al|ah_|ah."1564
Demikian juga  fiman  AIlch  SWT,   rT±::   \=j  "ITeJapz.J  harena
mereka  in:langgar janjinya."\56S  Iuga` ;ala aya;,  i;j£ ±S=fH{ Cffl

1563 Lin /'rab A/ gwr `aH, karya An-NIinas (3/248).

:=8::£f]*grdah[[35]]::is?.



"Mana    saja    dari    kedua    waktu    yang    ditentukan    itu    aku

sempumakan,"t566  C berada pada posisi  AAa/adfa  dalam  kalimat  ini

mengikutikalimatsetelahnyabegivjugapadaayat,oiaj£+.ty''j){6|'-i;;4 6 S±  i;a "Sesungguhnya Allah  tiada  se;:n  membuat

per#mpamaa# berapa #}/am#*."]567  I berada pada posisi #czs%ab dan`i£Li;mengikutinya.

Fiman  AIlah  SWT,  E9S' ,fit j;3 iG6 jfif :~a,  i;i:    6f i;
"Barangsiapa  yang  mengharap   pertemuan   dengan   AIlah,   maka

Sesungguhnya waktw (yang dyanjikan) Allah itu, pasti datang. " .\j};i.
mengandung arti takut. Para ahli tafsir sapakat bchwa makna dari ayat
tersebut   adalah  barangsiapa  yang  takut   dengan   kematian,   maka
hendaklah dia memperbanyak anal shalih, karena kematian itu pasti
akan datang kapadanya, disebutkan o|ch An-Nulas. I 568

Az-Zujaj   mengatakan   bahwa   malma   dari    Air  :~Cl,    i;i:
E=

"Me»givarop perfemzd» dengr» i4//aA, " maksudnya, pahala dari Allah

SWT.1569   cr'  berada  pada  posisi  na/a'  dengan  m#bfada`,  dan  :f
menjadi khabamya, apabila pada posisi/.azm menjadi syarat. Dan i;i:
berada pada posisi khabar dari :f. Sedangkan a/ m%/.aazaaA,  j;i :£6

±±±j;'¢±ri;;;;;;;Sfil"Makasesungguhnyawaktu(yangdyanjihan)
AIlch itu, pasti datang. Dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha
Mengetchwi."

Fiman  Allah  SWT,   :±p:a,  i#.  1=5  ±{±;    Jfy'    "Da»
barangsiapa yang berjihad, mcka sesunggu,haya jihadnya itu adalah
zt»f«*  dz.rz.»)ia  se#dz.rz., "  maksudnya,     siapa  yang  bebuang  di  jalan

:;#£.¥r§;:A#Jr2`]:.:2(:3;249)
L569  4tsar  ini  dari  Az-Zujjaj,  dan  disebutkan  oleh  An-Nuhas  dalam Ma 'a»z. .4/

g#r`a#(5/212).



Allah dan sabar dengan segala cobaan dan siksaan dari orang-orang
kafir,  maka pahala dari  semua itu adalal untuk dirinya  sendiri  dan
tidck ada pengaruhnya sedikityun bagi Allah SWT.

':Si:}j$9{i£'ifl'-o).,``SesungguhnyaAllahbenar-benarMaha

Kaya  (Tidak memerluhan sesuatu) dart semesta alam, " "cksndnya,
dari   segala   perbuatan   manusia.   Ada   yang   berpendapat   bahwa
barangsiapa yang beljuang di jalan AIlah maka sesungguhnya pahala
dari  amalnya  itu  untuk  dirinya  sendiri  tidak  ada  sedikitpun  yang
kembali kapada Allah SWT.

Fiman  AIlch  SWT,  L#\:  6.j'5 "Dan  orang-orang  yang

berz-7%a7!, "  atau  percaya  kapada  AIlch.    ,i:f> givi #3
•F9S!"Danberamalshalth,be:ar-:enara::an:an:hapusk:nd::_

mereha dasa!-dasa mereke, " maksudnya,    akan kami ampuni  semua
dosa dan kesalahan yang pemah mereka lakukan.  €ji{6:i:i Ff:i:!*'j
'bs=:i .ls% ..Dan benar-benar akan hami beri mereha balasan yang

lebih baik dari apa yang mereha kerjakan." "cksodya,   kern:i bdi

ganjaran  yang  lebih  baik  lagi  dari  apa yang telah mereka  lakukan,
yaitu berbuat taat kepada AIlch.  Ada yang belpendapat bahwa akan
dianpul  segala  macam  bentuk  kemaksiatan  yang  pemah  mereka
lakukan selama di dunia dan clan diberi ganjaran yang lebih baik dari
anal yang telah mereka keriakan selana ini.

Firman AIlah :

Jfif,£*th'jS'te>j£,j\j#®±jk6£,A:%'jLN;fqi£
a

#J,gL>us*•i,`:a-i,j©6J=2r¥

©6stfitj#fi'#irfu£3



`` Dan kant wdyibkan manusia querbuat) kebalkan kepada duo orang

ibu-bapaknya. Dan jika keduotnya memaksamu untuk
mempersekurfukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada

pengetahuanmu tentang iho, maka janganlah kamu mengihati
keduanya. Hanya kapada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarhan
kapadanu ape yang telch kamu kerfukan. Dan orang®rang yang

beriman dan mengerjakan amal shalih benar-benar akan kami
masukkan mereka ke dalam (golongou.) orangorang yang shalih."

(Qs. AI `Ankabuut (29]: 8-9)

Fiman  AIlah  SWT,  t:i   ,ffij> 'J±¥;i \=;i3;    "Dan  famz.
wqjibkan   manusia   Q]erbuat)   kebalkan   kapada   duo   orang   ibe-
hapafurya, "  maksudnya,    ayat  ini  ditujukan  kapada  Said  bin  Abi
Waqqash   sebagainana   yang   diriwayatkan   oleh   At-Tirmidzi,   dia
berkata, "Ada empat ayat yang ditujukan lapada Said bin Waqqash,"
kemudian dia menceritakan sebuah kisah.

Suatu ketilra ibunya Said berkata, `Bukankah Allah SWT telal
menyuruh kita untuk berbalcti kapada kedua orang tua? Demi A11ah!
Saya tidak akan makan dan minum sampal mati hingga kamu kelunr
dari agana Islam."

At-Timridzi  mengatakan  bahwa jika  mereka  akan  menberi
makan ibunya, mereka harus membuka mulut ibunya dengan paksa]57°
kemudian  turunlah  ayat  ini,  LC:i   ,A:ftj> 6±±ny \=;2±;;    ``Dan  hamz.
waf ibkan   manusia   foerbuat)   kebaikan   kapada   dua   orang   ibu-

]57° Dikatakan bahwa jilra mereka ingin nmriberinya makan atau minuln, mereka

hanis  meletakkan  sesuatu pada  rmilut ibunya untuk mengganjal  mulutnya  supaya
bisa terbuka. Lil. £isa» .4/ '4r¢b, (entri: rye/.rum)



hapafuys... "   hingga akhir ayat.1571  Abu  Isa mengatakan bchwa ini
adalah hadits foas¢# sftati].fo.

Diriwayatkan   dari   Said   bahwasanya   dia  berkata,   "Ibuku
melarangku, namun aku tetap masuk Islan. Ibuku berkata, 'tinggalkan
aganamu itu atan aku tidak akan makan dan minum sampai mati'."

Ada yang berpendapat bchwa hal  itu  terus berlangsung hari
denri hari, said kemudian berkata, "Wahai Ibuku, seandainya en9kau
mempunyai seratus nyawa dan nyawanu berkurang satu persatu, saya
tetap  tidak  akan pemch meninggalkan  agamaku.  Jika  engkau  ingin
makan, maka makanlah dan jika en8kau tidak mau maka terserahlah."
Setelah Said berkata saperti itu,  akhinya sang ibu mau makan juga
danturmlahayat,®>j[j},ji`i{±;®,6"Da»/.I.hafed«anyamemadsam"
"#fuk 7«empersehafzffacz» .4faf, " hingga akhir ayat.

Ibnu Abbas berkata bahwa ayat ini diturunkan untuk Iyash bin
Abi Rabi'ah saudara dari Abu Jahal yang ibunya juga berbuat saperti
itu]572.  Dari  |bnu Abbas juga dikatakan bchwa ayat ini tunm untuk
seluruh  unat  yang tidak  sabar  dengan  cobaan  yang  diberikan  oleh
AIlch SWT.  \==i dengan dibaca dfoammafo huruf fac} ` dan dibaca sc{fuH

huruf Jz.#. Abu Raja` dan Abu AI Aliyah serta Adh-Dhahhak membaca
dengan/¢£foofahur`iffo¢`danf!.#'573A|]chdarimembacanya,u`\=+!]574

dibaca  sebagai  masAdar maknanya menjadi,  kami wajibkan kepada
manusia  untuk  berbuat  baik  kapada  kedua  orang  tua. i?i; ,jL
``Hanya  kepada-Ku-lah  kembalimu. "  Tni  "err\xpalran  armcarnan ba,&

[57[ |R. At-Tirnridzi dalam pelhbahasan tentang Tafsir (5/341, 342 no 3189)
1572 Lib. j4/ M#Aarrar ,4J Wrajie (12/203, 204).
]573 Dun |mcam g|.ra `a# ini disebutlcan oleh mnu Athiyyah dalam j4J MWAa77iar i4J

Wra/.Zz ( 12/204), Abu Hayyan dalam ,4/ BaAr j4J Mw4I.rb (7/142). Asy-Syaukani dalan
FathAIQadir(412;]T).

|SM4  Ibid.



orang   yang   menaati   kedua   orang   tua   yang   mengajak   kapada
kekufuran.

igrfe?`#„#;#b`:;*j.#£9;fj„gpa6¥g¥a¥ kamu
kerjakan.  Dan  orang-orang yang  beriman  dan  mengerjakan  amal
shalth benar-benar akan kami masulckan mereha ke dalan (golongan)
ortz#g-ora#g };a#g s¢a/I.ft. " Allah SWT kembali memberikan contoh

perbuatan bagi orang mulrmin yang inrin mendapatkan martabat yang
tingS di sisi Tuhannya. Dan fiman-Nya,  a9±J£}f j ;a:{>fi'"j4ha»
kami  masukkan  mereka  ke  dalan   (golongan)   orang-orang  yang
sAa/z.A, "  sebagai  ungkapan  hiperi>ola  atas  makna  itu.  Maka  orang-

orang yang sAcz/I.A dan bchalcti kapada kedua orang tuanya pasti akan

mendapatkan ganj aran yang setimpal yaitu surga.

Firman Anal :

¥\'ir,,I,,i±t'i:i;;j:;,fi(tj6,ijTj>6,fi`!\g\:5Li;c;ur,\±It;i,3
i>'rf'L,+iefj*'5ic*:f\i±6£'di'#'qjcffaf:~€c!'jSf

::±=±'y'ii'\:€j{>ri1:=1=€e©ajfiT±ui±eL

©ca't
``Dan di antara manusia ado orang yang berkata, ' Kuni beriman

kepada AIlah,. maka apabtla ia disakdi (karena ia beriman) kepada
AIlal., ia menganggap funch manusia itu sebagal adzab AIlah. Dan
sungguh jiha datang pertolongan do[ri Tuhanmu, mereka pasti akan
berkata, ` Sesungguhnya kami edalch besertunu.` bukankah Allah

lebth mengetahwi apa yang ado dalotm dado semua manusia?.



Sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui orang-orang yar.g
beriman, dan Sesungguhnya dia mengctahui orang-orang yang

J»«»¢Ji#. " (Qs. AI `Ankabuut [29]: 10-11)

Fiman Am SWT, ,£t,\€\: 5Li;i; Lr,6iJ:,j   "Dan dz. anfara
ma"usia  ada  orang  yang  berkata, `Kami  beriman  kepada  Allah'."
Ayat ini diturunkan untuk orang-orang munafik yang berkata, `Kani
beriman kapada Allah."

ct,rfu^'-±±:i,'];=fi^b,'G.,>jl~\Z>S"Mahaapabilaiadisakiti(karera
ia  beriman)   kepada  Allah,  ia  menganggap  fitnah  manusia  itw,"
maksudnya,   siksaan yang mereka terima Sf c3\'ir  "Seb¢gr!. adrab
4//aA, "   di alchirat, mereka kemudian meninggalkan iman mereka.

Ada yang mengatakan bchwa mereka mengira jika siksaan dari
manusia itu merupakan adzab dari Allah SWT dan mereka tidak sabar
dengan  hal  itu.   :~£ dy'j   "Dan  s%#ggrfA /'z.ha
"rfuin.'.Sfi±)=5|c},S;="Pertolongandari
ofa#    berhaf¢, "   orang-orang   yang   murtad

drfcl7ig, "  orang-orang

Tuhanmu, mereka pasti
ftu,  5f  fe 6£

"Ses##ggwfa#);a faa!mz. ado/aft beserfamct. " Padahal mereka sebenamya

adalah   pembohong   belaka.   karena   itu,   AIlch   SWT   kemudian
berfiman,  aj:;I.i;y±± j, \;i ';I;'L>'rif fi'bi   "Bwha#haA 4//aA /ebz.A
mengetahwi apa yang ado dalam dada semua manusia? , " ytini AIirch
SWT Mcha Mengetahui selumh isi hati manusia.

Muj ahid mengatckan bahwa ayat ini diturunkan untuk manusia

yang  mengaku  beriman  kapada  Allah,  namun  hanya  dimulut  saja.
Ketika mereka mendapat cobaan dari Allah, mereka lalu in8kar dan
meninggalkan aj aran Allah SWT.



Adh-Dhahhak mengatakan bahwa ayat ini diturunkan kapada
orang-orang munafik di Makkah yang mengaku beriman kapada Allah
SWT, akan tetapi disant mereka mendapat sedikit cobaan dari Allah
merekakemba|imusyrik.1575

Ikrimah  berkata  bahwa  ada  segolongan  kaum  yang  telah
masuk Islam,  maka orang-orang musyrik tidak suka kapada mereka
dan  ketika  perang  Badar  merekapun  membunuhnya.   Allah  SWT
kemudian  menurunkan   ayat,   fe±i  c±,6  'xp.i  ;SS}:  ±al€f  6L
``Sesungguhnya    orang-orang   yang    divofatkan   malaikat    dalam

feczdczcz7f   mengcz»z.aycz   dz.rz.  se7zdz.rz.. "]576   Kaum  muslin  di   Madimh

kemudian mengabarkan kepada kaum muslim yang ada di Makkah,
mereka   pun   keluar   dan   memburu   orang-orang   musyrik   maka
terbunuhlah sebagian dari mereka, lalu tunm|ah ayat ini. 1577

Ada yang mengatakan, balhwa ayat ini diturunkan untuk Iyash
bin  Abi  Rabi'ch  yang  masuk  Islam  dan  ikut  hijrah,  kemudian.  dia
disiksa dan dipukuli  oleh kedua saudaranya yaitu Abu Jahal  daft AI

Harits.ed'(ife'p`!;L'\:<2!j{'ri{'£;1;S'j"ses„„gg„%„yo4#¢A
benar-benar     mengetahai     orang-orang     yang     beriman,     dan
Sesungguhnya dia mengetahai orangcorang yang munafik . " QatadalD.
mengatakan bahwa ayat ini diturunkan untuk orang-orang yang diusir
oleh kaum mus)rik ke Makkah.

L575 4tsar ini dari Ad-Dhahal[ disebutkan oleh Ath-Thabari dalan /amz.' A/ Ba);a»

(2::/;5:8€;sts¥rNm¥an±##a":':sre`::£2]o3,)chrfu_NdsdrianMa'a"

0



Firman AI]ah :

j£.jfi+£#{fty'i:6S,ife&jtj6j
©6jae#£=gfcfr€±l:£ai,<be±>r±

Su=g-i#g'tf;-';i::ij'p`±#}t=i€fti#j,#fii€ijfj'j
© 6',-I,-

``Dan berkatalah orangorang haf lr kapaha orangorang yang

beriman, ` IkutiLah jalan kant, dan nanti kant akan memikul dosa-
dosamu,` dan mereka (sendiri) sedtl[itpun tidak (sanggup), memikul

dosa-dosa mereka. Sesungguhnya mereha adalch bet.ar-benar
orang pendusta. Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban

(dosa) mereka, dan beban-beban (dosa yang lain) di samping beban-
beban mereka sendiri, dan Sesungguhnya mereha akan ditanya

pada Hard Kiamat tentang apa yang selalu mereka adrL-adakan."
(Qs. AI `Ankabuut [29]: 12-13)

FimanAllahSWT,\1+£{;j{LL'\:±S,!2}£Z=£jfj¢
``Dan   berkatalch   orang-orang   ka:fir   kepada   orang-orang   yang

berz.man,   'Jfa!ffz./aA  /.a/a#  hamz.', "  maksudnya,  ikutlah  agana  kani.

Sj:ij, "Dan nand kand akan memikul dosa-doscrmu, " jazm
karena adanya kalimat perintah.

A| Farra`]578 dan Az-Zujaj  mengatakan bahwa itu merupakan

perintah dengan menanggung syarat, atau pengertiannya adalah "Jika
kamu mengikuti  ajaran  agama kami,  maka kami  akan menanggung
segala dosa dan kesalchan kalian."

1578 Lih. "a 'ani. AJ gwr`an (2/314).



Mujahid   mengatckan   bahwa   orang-orang   kafir    Quralsy
berkata, `Kita semua adalch sama, jika kalian punya suatu kewajiban
mcka   kami   yang   akan   menanggungnya."   Menanggung   di   sini
bukanlah  arti  yang  sesungguhnya.  Diriwayatkan bahwa  orang  yang
berkata saperti itu adalah AI Walid bin Mughirah.

L+>t=i a   f ti*j` #fif <j;]'j    "Da»  merefap  /se»dz.rz)

sedikitpun tidak (sanggup) , memikul dosndosa mereka. " Mck:sndnya,
mereka  juga   menanggung   beban   orang   yang   mereka   zhalimi,
diriwayatkan   malmanya   dari   Nabi   SAW   dan   telah   dijelaskan

Pengertiarmya dalam surch Aali Thraan]579

Abu Amamah AI Bahili berkata, `Tada Hari Kiamat nanti ada
sescorang yang mempunyai banyalc sekali pahalanya, namun banyak
orang  yang  meminta  pahalanya  karena  merasa  pemah  dizhalimi.
Ketika  masih  ada  yang  meminta  pertanggung jawaban  kapadanya,
Allah `SWT  menyunih  malaikat  untuk  kenbali  mengurangi  pchala
orang  tersebut.  Malaikat  mengatakan  bchwa  palala  orang  tersebut
sudah habis, maka Allah SWT memerintahkan untuk mengambil dosa
orang  yang  pemah  dizhalimi  dan  dibedkan  kepadanya.  Kemudian
Rasulullah menbaca  ++5t=i a f G#L#j` #fi£ €£j€j'j   'Da» mereha
(sendiri) sediklxpun tidde (san±gxp) , mdrikul dosa-dosa mereka'. "\9U°

Qatadah berkata,  "Barangsiapa yang mengajak kepada suatu
kesesatan maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang
mfn¥thi?#al6=j{djaL:;£jfa+#.{¥,£,£g¥;%:iapr#i'
``(Ucapan   mereka)   menyebabkan   mereka   memikul   dosa-dosanya

dengan  sepenwh-permhnya  pada  Hari  Klamat,  dan  sebagian  dosa-

1579 Lib. Tafeir ayat 161 dari surah Aali 'haan
`58° Disebut|rm olch lbnu Katsir dengan malmanya dalam tafsimya (35/407). AS-

Sny\\:thi da:lam Ad-Diur AI Mantsur.



dosa    orang    yang    mereka    sesatkan    yang    tidak    mengetahi
sedz.fu.fpw". '']58]  hi sama saperti sabda nabi SAW,"Bara#grz.apa yang

mengajarkan  suatw  perbuatan  buruk  dalam  Islam  maka  ia  akan
mendapatkan  dosa  atas  perbuatarmya  dan  dosa  orang-orang yang
melakukan perbuatan itu setelch dirinya tanpa mengurangi sedikitpun
dosaorang-orangtersebut.'>1582

Diriwayalkan dari Abu Hurairah dan yang lainnya, AI Hasan
berkata:   Nabi   Muhalnmad   SAW   bersabda,   "Baramgrl.apa   );a!#g
mengivak  seseorang  untuk  berbuat  balk,  kemudian  orang  tersebut
meldrkan  kebalkan  seperd  yang  dia  lakukan,  maka  dia  akan
mendapat  pchala  seperti  pchala  orang  yang  melaku:hamya  tanpa
diharangi    sedihi:tpun    dari    orang    yang    melakukannya.     Dan
barangsiapa yang  mengajck pada  suou  kejchatan  maka  dia  clan
mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mela:hakan kejahatan itu
tanpa      mengurangi      sedikixpun      dart      dosfl._,  O!?2,8     .y?r,g

me/afuha»nya."`j"KemudianHasanmembacaft=fy'#fii€i¢=i'j
+;r±J6fA'€``Danmer?T:A(sendiri)sedikitpuntidak(sanggap),memihal

dosa-dJsamereka."\S$4

Menurut  saya  (AI  Qurthubi),  "Ini  adalah  in"rs¢/,  yaitu
makna hadits Abi Hurairch yang diriwayatkan oleh Muslim, adapun
nash hadits dari jinas bin Malik dari Rasulullah SAW beliau bersabda,

158L Qs. An-Nahl [25]: 25.
L582  |m.  Muslim  da|an  peninahasan  tentang  zakat  bab:  Anjuran  Bersedekah

Walau  dengan  Sebelah Kunma  yang  Baik.  Disebutkan  oleh As-Suyuthi  dalam 4/
Kabz.r (4/2060). Abu Daud At-Thayalisi, Ahmad, Muslim At-Tirmidzi, An-Nasa`i,
fo¥5u83MHai#tsA£-Dm¥inAy::bAe¥e¥a¥rbThen:=£bfianan¥i¥;a.Disebutkanoleh

As-Suyuthi  dalam ,4J /am].' AJ Kabz.r,  dari riwayat Ahmad dalam Mus#ad (2/357).
Muslim dalam pembahasan tentang  ilrm  (4/2060).  Abu Daud dalam pembahasan
tei#8D:s#=°;41:£9ri£:-TK¥ag+dzd;en¥anan±#S:I:tan#sL:tan(°3.5;f::i.As.
SuyuthidalamAd-D!frri4JMantswr.



$3  t#J i; jl33f J± 3`
®,

®P

@' `O,p: €£b: cs fa j'! G; £is a.ij {fe i+ji3;i i :f*;;

•feir7jiiirL41;dy3i=jd;,jii]±
``Siapa  saja  yang  mengajak  berbuat  kesesatan,   kemndian

diikuti  maka  dia  akan mendapatkan  dosa  seperti  dosa yang
mengikutinya  tanpa  mengurangi  sedikitpun  dart  dosa  orang

yang   melckukannya.   Siapa   saja   yang   mengajak   kepada
kebatkan,  lal`u  diikuti  maka  dia  akan  mendapathan  pahala
seperti  pahala  orang  yang  melahakannya  tanpa  dikurangi
sedz.fa.fpw#. """  HR  Ibnu  Majali  dalam  pembahasan  tentang
sunah-sunch, juga hadits dari Abi Juhaifin dan Jarir.

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah macam-
macam kesesatanl 586.

Ada  yang  mengatakan,  orang-orang  yang  melckckar.  -Jidqah

dan diikuti oleh yang |ainnya.1587

Ada  yang  mengatakan  bahwa  yang  dimaksud  adalah  orang-
orang  yang  melakukan  sesuatu  yang  tidak  ada    di  zaman  rasul
kemudian  diikuti  oleh  yang  laimya.t588  Arti  dari  semua ini  hampir
sama  dan hadits  tersebut  telah meran8kum  semua keterangan  yang
ada.

€£b: p`ie Lj! Gs i is a.i

'585 rm. |bnu Majah pada perrmlaan bab: Chang yang Melaln]l!an Perfuatan Balk

atauBunk(1/75No.205).dalan,4z-Zdwa[`Zd,disebutkanbchwaSanadnyadha'IJ
'586PerkataaninidisebutlrmolehAIMawardidalantafsinya(3/245).
\5m  lbid.
|s$8  Ibid.



Firman AIlah :

g6<jif£2rfffej,£jf£3{~$6£6j\£i£3iifr'e
3edt€±;:ij£±:;;~E©6Li*fjd6ji{#'i<6

©caif€\t-taej
"DansesungguhrtyakamitelahmengutusNuhkepadahaumnya,

makaiatinggaldia[utaramerekaseributahunkuranglimapuluh
tahun. Maka men.eka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah
orang-orangyangwhalim.MahakaniselumatkanNuhdan

penumpang-penunpangbahieraitudankwijadikanperistivaitu
pelajQtran bagi semua umat manusiQL"

(Qs. AI `iinkabuut [29]: 14-15)

FimanAiialswT,¢a=£fiife?,€j;f£3i<$6L6;€I=.jia'e
i:is<±S\.r"DansesungguhnyatiiritelahmengutusNwhkep:da
kaunnya, maka ia tinggal di antara mereka seribu tchun harang lima

pw/wfe  fafew". "  Ayat  ini  menceritakan  tentang  kisah  Nabi  Nub  AS
sebagai pen8hibur untck Nabi  SAW, yaitu kisch tentang bagaimana
nabi-nabi sebelun kanu yang men8hadapi orang-orang kafir dengan
sal]ar khususnya nabi Nun AS. Dia adalah orang pertana yang diutus
menjadi  rasul  dipemukaan bumi men9hadapi  manusia yang ingkar
kapada AIlah SWT sebagalmana yang telah diceritakan dalan surah
Huud]589.  Dia be|juang keras untuk menyadarkan ummatnya karena
belun pemah ada nabi yang diutus sebelumnya,  sehingga kaumnya
begitu susah untlk disadarkan  sebagaimana dikisahkan dalan  surah
Huud.    -

1589 Lib. Tafsir ayat 44 dari surah Hud.



Diriwayatkan dari Qatadah dari Anas bahwa Nabi Muhammad
SAW bersaibde, "Nabi yang pertanakali diwhLs kapada unat manusia
&da/&A  72abz. IVzfA. "Jj9°  Q?tadah mengata]rm bahwa nabi  Nuh  diutus

dari Jazirahl 59] .

Para ulania berbeda pendapat dalan masalah umur nabi Nrih,
dikatakan bahwa umur dari nabi Nun adalah saperti yang disebutkan
oleh AIlch SWT dalam AI Qur`an.

Qatadah   mengatakan   bahwa   `mur   nabi   Nut   sebchm
menyerukan ajaran Allah adalah 300 talum, ]alu mengajak ummatnya
ke jalan Allah  selama  300  tahun dan hidxp  setelah bencana banjir
besar itu selama 350 tahun.1592

Ibnu Abbas mengatakan bahwa NI diirfus menjadi nabi pada
dsia  40  tahun,  kenudian  hidup  berdapirigan bersania  ummatnya
selama  950  tahun,  setelah  banjir besar dia hidxp  selama  60  tahun
Sampalakhinyapopulasimanusiamenjadibanyal[|agi.1593

Dari Ibnu Abbas juga, Nun diutus menjadi nabi  setelah usia
250 tahun, dia memyebarkan ajaran Allah lapada lraumnya selama 950
tahun kemudian hidxp setelah bencana banjir besar selama 200 tahun.

Wahhab mengatakan bahwa umur nat)i Nut adalah 950 tahun.
Ka'ab   AI   Ahbar  mengatakan  bahwa  nali   Nut   hidup   bersama

]59° Disebuthn oleh As-Suyuth  dalam .4J /Imz-' i4J iKiBbfr (I/3215)  dari riwayat

Abi Nu'ain dalam rarrfeh-nya, juga dari Ad-Daflari dan Ibrm Asakir. Dalam Ach-
Sa§9izrri¥:.r2:5in  Qafadaky  dan  dsebuthn olch AI Mawardi  dalam tafsinya

(3/I?9425ZtsarinideriQatadahdandisebuthnolchAIMawardi,JzizdlbnuKatsir

dalam tafsinya (6/278).
L593  t4£rar  ini  dari  Ibmi  Abbas,  disebuthn  olch AI  Mawardi  dan  lbnu  Katsir

(3/247), Asy-Syaukani dalam tafsinya (4/279).



kaunnya selama 950 tahun dan hidup setelah banjir besar selama 70
tahun,bahkanumumyabisamencapai|020tahun.1594

Aun bin Abi Syadad mengatakan bahwa nth diutus menjadi
nabi setelah usia 350 tahun, kemudian hidup bersana kaumnya selama
950 tahun dan hidup setelali banjir besar selana 350 tahun. Umur nabi
Nth bisa mencapal  1650 tahun]595 sebagaimana yang dikatakan oleh
AI Hasan.

AI  Hasan  berkata,  `Ketika  malaikat  maut  akan  mencabut
nyawanya, dia bertanya kapada nabi Nut, 'Wahai Nun, berapa lama
kanu hidup di dunia?.' nchi Nch menjawab, 'Sebelum diutus menjadi
rasul aku telah hidup selama 300 tahun, kemudian aku hidup dengan
kaunrfu selama 950 tahun dan setelah banjir besar aku hidup selama
350 tahun.' Malaikat maut kembali bertanya, 'Bagainana pendapatmu
tentang  dunia?'  nabi Null menjawab,  'dunia itu  saperti  rumah  yang
mempuyai dua pint`L dimana Aku bisa masuk dari pintu yang satu dan
keluar dari pintu yang laimya'."

Diriwayalkan   dari   Anas,   dia   berkata:    Rasulullah   SAW
be;rsalDda. "Ketiha ALllah  STVI mengutus  nabi Nuh kepada  kaunnya,

dia telch berwmur  250 tahun. Nabi Nwh menyeru unmatnya selama
950 tahan.  Setelah banjir besar na,bi Nwh hidrp  selana 250 tahan.
Ketika malalkat maul datang ingin mencabut nyowanya, dia bertanya,
`Wahai nabi Nub, wahai nabi yang paling besar, wahai nabi yang

paling panjang unurnya, wahai nabi yang paling mustajab doanya
olch   Allah,   bagalmana   pendapatrm   teritamg   dunia?'   Nabi   Nwh
mdyowab, 'dunia itu seperti seseorang yang membangun runah yang

t594 Atsar iri dari Ka'ab, dan disebutkan oleh AI Mawardi dalan tafsinya (3/246).
'595 ,4tsar ini dari Aun, disebutkan oleh AI Mawardi dalan tafsinya (3/246). Asy-

Syaukani dalam tafsinya (4/279).



mempu:iilyat duo pintu, dia masuk dari pintu yang satu dan kel:uar dari

pirfuyanglainnya..^sg6

Ada  yang  mengatakan  bchwa  dunia  itu  saped  rumalh  yang
mempunyai   dua  pintu   di   mana  kita  masuk   dari   satu   pintunya
kemudian  duduk  sebentar  lalu keluar  lagi  dari  pintunya  yang  lain.
H}nu Wardi mengatakan bahwa nabi Nth membangun rumahnya dari
kayt] dikatakan kapadanya, "Seandainya kau bangun rumahmu bukan
deri  kayu"  nabi Null menjawab,  "Inilah yang nanti  banyak  dipakai
oleh manusia."

Abu AI Muhajir berkata, `Nabi Nut hidup bersana kaumnya
selama  950  puluh  tahun  di  dalam  rumah  yang  tebuat  dari  ranbut.
Dikatakan  kapadanya,   "Wchai  nabi  Allah  yang  hidup   di  dalan
runch." Nabi Null berkata,  "Saya munghin  akan mati  hari  ini  atau
mun9kinjugabesok."

Wahhab bin Munabbih mengatakan bahwa selam'a 500 tahun
nabi Null tidak pemah mendekati wanita karena takut akan mati.

` Muqatil dan Juwaibir berkata, "Sesungguhnya nabi Adam AS

ketika tulangnya semakin membesar, dia bertanya kepada Allah SWT,
'Wahai tuhanku, sampai kapankah Aku terus bertahan dan berusaha?'.

Allah SWT menjawab,  'Sanpai engkau mempunyai  anak yang telah
disunat', akhimya nabi Adam mempunyai anak yang telah dikandung
istrinya selania sepuluh bulan yang  sekarang sering  disebut  dengan
orang yang benmur 1000 taliun kurang 60 tahun, sebagian ulana ada

yang mengatakan kurang 40 tahun. 7ya//aaAzf a '/am.

Nabi Null adalah anak dari Lamik bin Mutawassyilah bin Idris

yaltu Akhnuh bin Yarid bin Muhlayail bin Qinan bin Anusy bin Tsalts

]596 Disebutkan oleh As-Suyuthi  dalam AJ Jamr AJ Kab!.r (3/1018)  dari riwayat

Ibmi Asalrir dari Aban bin Anas.



bin   Adam.   Nabi   Nut  juga   dipanggil   dengan   sebutan  j4s-Sctha.
Dinamakan  saperti  itu  karena  manusia  setelah  nabi  Adam  semua
merujuk kepadanya.  Nabi Nuh dianggap  sebagai bapaknya manusia
setelah Adam. Nabi Nuh mempunyai tiga orang anak, yaitu Sam, Ham
dan Yaflts.  Sam melahirkan ketunman orang-orang Arab, Persia dan
Run. Mereka semua menjadi keturman yang baik yang menjadi cikal
bakal unat  selanjutnya.  Ham melahirkan keturman orang-orang AI

Qibth,  Sudan  dan  Bar-bar  sedangkan  Yaqits  melahirkan  keturunan
orang  Turk,  As-Suqlabah  dan Yakjuj  wa Makjuj  yang tak  satupun
diantara mereka yang menj adi orang baik.

Ibnu Abbas berkata, "iinak ketunman dari Sam wama kulitnya

putih  bersih  sedan8kan  anak  ketunman  dari  Ham  berwama  hitan
kaputih-putihan.  Yang  agak  berbeda  adalah  keturman  dari  Yaqits
-Turki  dan  As-Suqlabah-  kulitnya  berwana  kuning  kemerali-

merahan."

Nabi Nut mempunyai  seorang  anak keempat yang bemama
Kan'an yang tenggelan saat tejadi banjir besar di zanan nabi Nut.
Orang Arab  sering menyebutnya dengan Yam.  Nabi Nun  dipanggil
dengan nama Nth karena dia telah hidup bersama kaumnya selana
950  tahun.  Dia  selalu  mendoakan  kaumnya  namun  mereka  tetap
in8kar kepada  AIlch  SWT,  nabi Nth  selalu menangis  dan prihatin
melihat ummatnya, oleh karena itu dia disebut Nut.

AI  Qusyairi  Abu  AI  Qasim  Abdul  Karim  dalan  kitab  4f-
raftyz.r mengatckan, "Diriwayatkan bahwa nana nabi Nuh AS yang
sebenarnya  adalch  Yuskar,  akan  tetapi  karena  dia  sering  menangis
mengingat banyaknya kesalahan yang telah dia lakukan, Allah SWT
berfirman kepadanya, 'wahai Null, berapa lama kamu bersedih?'. Lalu
ditanya,  'wahai Rasulullah, kesalahan apa yang telah dilakukan oleh



nabi Nuh?' Rasul menjawab,  'S«afa fefz.fa »adz. IV"A berfemz/ dengrm
seekor   artying.   Ialu   dalam   hati   dia   berkata:   alangkah  jeleknya
makfe/ct*  z.#z..'  Allah  kemudian  bertanya  kapada  nabi  Nuh,  'Apckch

engkau lebih baik darinya?".

Yazid  Ar-Raqasyi  berkata,  `Dinamakan  Nut  karena  saking
lamanya dia bersedih atas dirinya."

E6£ck¥2±*:eyn¥:;::aLckx:„:¥:a£]/)„¥:aeA¥„T,:ir¢:9¥o{
tahun, maka ada duajawaban]597.

Perfama,  yang  dimaksud  adalah  banyaknya jumlah,  karena
dengan  menyebutkan  seribu  maka  terkesan  banyck,  baik  dari  segi
kalimat maupun dari segi jumlch.

Kedzfa,  diriwayatkan  bahwa  nabi  Nut  diberi  umur  seribu
tchun, kemudian dia memberikan 50 tallun umumya itu untuk anaknya
dan ketika dia akan meninggal dunia dikembalikan lagi hingga genap
1000  tahun.  AIlah  SWT  menyebutkan  yang  demikian  itu  sebagai

peringatan bahwa nabi Nut juga mempunyal kekurangan.

Jb,rdf#£,5"Maka mereka ditimpa banjir besar."   TbITn

Abbas, said bin Jabir dan Qatadah mengatakan bahwa yang dimaksud
adalahhu].an.1598

Adh-Dhahak     mengatakan,     `Tenggelam."1599     Ada    yang
mengatakan  bchwa  yang  dinaksud  edalah  kematian.t6°°  An-Nthas
mengatakan  bahwa  semua  ini,  baik  itu  hujan,  tenggelam  ataupun

[597KeduajawabaninidisebutkanolehAIMawaldidalamtafsinya(3/245).
t598 Ketiga [4tsar ini dischuthan oleh AI Mawardi Jbz.A. Asy-Syaukani dalan FafA

Algsoed#.IT]5).
lan Ibid.



kematian,    dapat    diartikan    sebagai    fAZJ/tza„    a)anjir    bah    yang
mematikan). "

:';``?i:.
Kalimat ini berada

"Dan mereka adalch orang-orang yang zhalin. "

dalam posisi sebagai Aa/ a[eterangan kondisi).  =3i
-2fi "Sedha talb:i]n,"    mansub  f ter,harahat f athah)  karena  sebagal
'zharf aHde[angan).  €£  <»S  S\%  ``Kurang  liri,ra  puluh  tahan,.'

mousA%b a/a a/ isfz.ts»a ` mz.#a!/ 7»ac//.jb menurut Sibawaihi pada posisi

rna/'w/ karena diposisikan seperti mcl/'#/.  Adapun menurut Mubarrad
dan Abu Abbas Muhammad bin Yazid pada posisi mcz/'«/ maAz.d.

Catatan:  Diriwayatkan dari Hasan bin Ghalibbin Najih Abu

AI Qasim AI Masri, Malik bin Anas berkata kapada kami, dari Az-
Zuhri  dari  Ibnu  AI  Musayyab  dari  Ubai  bin  Ka'ab  dia  berkata:
Rae;whxINch SANIJ belseibda, " Malaihat Jibril menceritahan kepadaku
teutang  keutanaan  Umar,  kemudian  Aha  bertanya  kepada  Jibril,
Wahai   Jibril   scanpai   dimanakah   keutamaan   Umar   itu?"   Jibrtl
kemudian  menjawab,  ``Wahai  Muhammad,  seandainya  aku  tinggal
bersc[manu   sebagainana   nabi   Nwh   tinggal   bersama   kaumnya,
niscaya  engkou  tidak  clan  bisa  mencapai  keutamaarmya  Umar."
Disebutkan oleh AI Khatib Abu Bakar Ahmad bin Tsabit AI Ghadadi,
''dia menilai Hisan bin Galin meriwayatkan sendirian dari Malik, dan

tidak jelas berasal dari hadits riwayatnya.

Firman  Allah  SWT,   3=±fJf  €:i.::ij  i±:;;'E   "Maha  hamz.
selo[:matkan Nwh dan penumpang-penumpang bahiera itu, " diathof ken

padahunfAa`.6j£Si`a±\'.~G£E;jj"Da[»hamz./.a!dz.ha»perisfz.wz.f«
pelofaran  bagi  semua  umat  manusia."  Tenhang t[l]ruf  dlif dan  ha`

pada kata  -t<££;j3 ditujukan kepada sa/7c4A  ®erahu),  yang dinaiki
atau yang menysbabkan mereka selamat, tiga pendapat.



Finan Allah :

®±pe¥fa,i5:L#`j~&ib+j±{3±j3~j63££±j$
6jifefjffsi,&tgiv'.cr,G*<t£!©<;1=:;ii£=
ifrg6±pe<se:±y'rii;u',cr,Gjfa:6.9€f€!€es£

¢©6Li£+£±'±:'al'grijtu#`j5j2{~ri{j*
'gffY€i=4J:jfj;Cj cxT!T=i€i=i=$5%,
:=t3.j36EL'{'ri{'csri'.Li±Li=Jf±'£i©<£jl

©2|i,rirj;a,,Sit
C`Dan angatlah) Ibrahim, ketika ia Berkata kepada haumnya,
` Serr.boll.lah olehmu Allah dan bertakwaloh kapada-Nya. Yang

demikiai. itu edalah lebih balk bagimu, jiha hamu MengetahuL
Sesunggllhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah
berhala, dan kamu membuat dustoi. Sesungguhnya yang kamu

sembah selaln ALllah irfu tidak mampu membeTikan rezeki kepadamu.
Make miutalah rezeki inL di sisi AIlah, dLm sembahlah dia dan
berryukurlah kepeda-Nya. Hanya kapadQLNyalah lcamu akan

dikembalikan. Dan jika kamu (orang haf iT) nndustakan, maka
umat yang sebelum kamu juga telah mend]Istukan. Dan kewofiban

Rasul itu, tidal lain hanyalah menyounpqikan (agama Allah)
dengan seterang-terangnya. Dan apokch mereka tidak

memperhatikan bagalmana Allah menciptokan (manusia) dari

perrrlulaannya, kemudian mengulanginya (kett.bali). Sesungguhnya
yang demihian itu adalah mudah bagi Allah."

(Qs. AI `Ankabuut [29]: 16-19)



Firman  Allah  SWT,   £±j,b  "Da#  ¢#grf/¢AJ  JZ)r4foz.in. "  AI
Kisa`i mengatakan  .|±iS  dinashabkan pada c#/.az.»a yaitu 7»a'fA«/

pada huruf Aa `,  AI  Kisa`i juga membolehkan jika mau dz.mcz'JA«;giv¢7€

pada  Nut.  Jadi  maknanya  adalah  "Dan  kami  utus  nabi  mrahim."
Pendapat  lainnya  mengatakan,  mausA«b  yang  mengandung  makna,
dan ingatkan nabi Ibrahin,  'fii b'J=;:i 3±j?, j6 3|  " fefz.ha z.a Berhafa
kepeda    kaunnya,    `Sen,bahlch    olehmu    Allah',"     "cksotrya.,
menyunh mereka untuk beribadah.  :L#{j "Da» berf&froahaA fepadr-
Nyzz, " maksudnya,  takutlch kamu pada adzab-Nya.pe¥fa-,5"Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu," "ck!sodnya,   lehi\h

baik daripada kanu menyenibah berhala.  <;1=: ;i:±= ci|  "/I.ha
kamu Mengctahwi. "

Firman   AIlah   SWT,    ffSi   ,fit   ;2j'.     d,t,  G3SiT:   G|
`.Sesungguhnya  apa  yang  kamu  sembah  selain  Allah  itu  adalah

berfeai/a, "  maksudnya,  patung-patung.  Abu  Ubaidaht6°t  mengatakan
bahwa asA-sAazzam  itu adalah patung  atau berhala yang terbuat dari
emas atau perak. Sedangkan a/ w¢tsa# adalah patung yang terbuat dari
tanch atau dari batu.

Al ]auharit6°2 berkata, bahwa 4/  Jyatsa#  artinya .4sfo-Sftamam

j anaknya adalah 14;cfts"7z dan azftsa» saperti zrsdafz! dan aasaadzf7f.

K;i 6L#:I ``Dan ham% membzfaf dsf&. " AI Hasan berkata,
"Arti  dari   €j:ii±€j  adalah  fa»Az.fzf#  (memahat)"3  artinya  adalah

bagaimana kalian menyembah berhala sedan9kan kalian sendiri yang
membuatnya."  Mujahid  mengatakan  bahwa  cz/  z;giv  artinya  a/  ke.dzb

[6°` Lih. "a/.az j4J gwr`an (2/114).
IcO2 LIL. Ash.Shihhah (6/22\2).
16°3 Tafsir Hasan AI Bashri (2/194)



(dusta)"°`  maknanya  adalah  lralian  mcmbuat  patung  berhala  dan
kalian berbuat dusta. Abu Abdurrahman membaca  <;i:±€j]6°5. Ada

yang membacanya,  6:}:I=Jf artinya banyak menbuat.  Ada juga yang
membacanya, 6}:I±J€.  Ada yang membaca afiha7z.`6°6 Dalam hal itu]6°7

ada dua alasan: (1) menjadi machdar (infinitiD. (2) menjadi si fat dari

fi'il   "enj\edi   khalqan   Ofkan   atan   dza   ifkin   wa   bathilin   €±SJ
dinashabkankapada<p3SLT=hurufmadibacadengansempuma.

Pada selaln ayat AI Qur`an boleh menbaca ra/B ' kata azftsa«
dengan  menjadikan  mac   sebagai   isin  bagi   /I-azz»a,   dan  kalimat

<p±=: sebagai sAz./aA-nya. Hunif ha ` dihapus karena isimnya terlalu

panjang  dan  acttsaa7z  dijadikan  sebagai  khabar  dari  I.««a.  AdapuneK3|6L#:jdibacamashubolchfi'ilbukanyanglain.

5j}t,ritiei#.`6i3ipe€Lfe=.y'«sedz."¢Az.f„fz.drA
mampu memberikan rezeki kapadamu. Maka mintalah rezeki itu di sisi
[4//CZA," maksudnya arahkan keingimn kalian dalam memperoleh rizki

kepada Allah, mintalah kepada-Nya saj a.

pe: crT #i ;iz= J= $5Z=' ej;   "Da» j.z.fag hamw /oro„g
kafr)   mendustakan,  maka  umat  yang  sebeham  ka:mu  juga  telch
7%e7zdusfcrfez7»."   Ada  yang  berpendapat,   ini   adalah  perkataan  nabi

lbrahim, berdusta itu adalah kebiasaan orang kafir sedangkan rasul itu
tugasnya   hanyalah   menyampaikan   apa   yang   telah   diwahyukan
kapadanya.

L6°4  .4tsar  ini  dari  Mujahid,  dan  dischulran  oleh  An-Nulas  dalam Ma'a#z. i4/

g¥:`5a"g!.;£2`:£)AbuAbduhah_hidisebutkanolchAn-NI]hasdalanM¢'an"

g¥±a"g(z:£2`::)':badi?sae¥tkandalo=h4#A%q#kardyaladalan[bmAJ/#„(%i6a°r).4wa/.K

(12/210) yang nasabnya kapada Ibnli Zabir dan Fadhil tin Zapqan. Disebutkan oleh
"un Hayyan diarr\ AI Bahr AI Mwhith (7114S). Asy-Sy"irwi dalam Fath AI Qedir
(4/%#6t){HL.AiKassyof(3l.86).



Firman Allah  SWT,  6Kj.i 'ri{ 'Csri'. E=± !j;€J F±`£i   "D¢»

apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menctptckan
/ma»usz.CZJ  dcz7~z'  permcf/acz7e#)/cz. "  Bacaan  yang  lazim  dipakai  adalah

dengan memakai hurufya` pada kfea!bar. Ini merupakan pendapat yang

dipilih oleh Abi Abid dan Abi Hatim. Abu Ubald mengatakan bahwa
hal  ini  untuk  mengingatkan  manusia,  seolah-olah  Allah  berfirman,
"Apakch kamu tidck tahu, bagaimana ummat-ummat terdalulu."

Abu  Bakar,  AI  Akmash,  Ibnu  Watsab,  Hamzah  dan  Kisa`i
membacanya,    lJ}<]6°8  dengan huruf fcz `  sebagai  4ft!.f4a[b pada firman

AI]ch,.l±..jSbS``Danjihahamu(orangkafir)mendustakan."

Ada  yang  mengatakan,  .Sj3€' c]S    "Da# /.z'ha  ham"  /oro»g
froflrJ me#dt4sfaha". "  Khithabnya ®esamya ditujukan) kapada orang

Quraisy bukan dari perkataan nabi Ibrahim  =3£.j± yaitu penciptaan
makhluk dan mengutus rasul.

Ada  yang  belpendapat  bahwa  maknanya   adalah   "Apakah

kalian tidak melihat bagaimana Allah SWT menjadikan buah-buahan
itu, menghidupkannya kemudian mematikannya dan mengulangi hal

yang demikian itu terus-menerus."

Allah      SWT     j.uga     menciptakan     manusia     kemudian
mematikannya  setelah  memberikan  anak  dan  ketunman  kapadanya
dan dari  anak tersebut kemudian lahirlah anak yang lain.  Demikian

juga  dengan  semua binatang  yang  ada  dipermukaan bumi  ini,  kita
dapat  saksikan  bagaimana  Allah  SWT  menciptakan  segala  macani

jenis  binatang,  mereka  dapat  hidup  dan  berkembang  biak  hingga
akhinya  mati  dan  dilanjutkan  oleh  ketunman  berikutnya.  Hal  ini
berlangsung    terus    menerus    sampai    Hari    Kiamat.    Semua    ini
menunjukkan betapa Allah SWT Maha Kuasa atas segalanya.

t6°8 Dibaca dengan huruf fa!` mwfawaft.r saperti dalam rc[qn.a i4#-Ivas);r hal.  15 8.



%i Srf JS dllS '.sb "Sesungguhnya yang demikian itu adalah
in"dczA  bag7. i4/7aA, " maksudnya,  tidck ada yang mustahil  bagi-Nya,

karena  jika  Allah  menchendcki  sesuatu,  mcka  Dia  hanya  cukup
berkata, "Jadilah, maka hal itu tebadi."

Firman Aual :

iftd=ife'€j±3€y.fiideti
cr'i;±'j¢~E;'cr'¢#.©3.±;rij±G'ri{6±ijisi
eLY'u'+3€YTeLGj±+>Ji;igj©CjL;£3±'±j=.~6J
<8g€S©,rfy'p'¢,u'+,4if,iJ.cfrfa'tj;~c±if
*4±'B?5j=jcr,ii±d±'¥iz,4j>~d53',fif*l6,
ji:J={¢6bi~Y€£=3±j€fisc=C3©#j€\i£
©6i~iS.£¥~Ej.¢'cal,`se~i±jai6,afitaL±<6:j¥
±G:3}{3L#-fe|

"JAG:&3iS{;2j'jc£+jj=tc3Lj6jr-d,jri,r# iife-1jjj:
©Gjffcrf:F±cjJa{pejL'jest

"Katakanlah, ` Berjalantoh di (muka) bumi, maka perhatikanlah

bagaimana Allah menciptckan (manusia) dart permulaanrtya,'
kemudian ANIah menjadikannya sekdi lagi. Sesungguhnya Allah
Maha Kuasa atas segaLa sesuatu. Allah mengadzab siapa yang

dikehendcki-Nya, dan memberi rahmat kepada siapa yang



dikehendahi-Nya, dan Hanya kepada-Nya-lab hamu akan
drkembdikan. Dan kamu sekali-kdi tidak dapat melepaskan diri

(dart adzab Allah) di bumi dan tidak ®ula) di langit dan sekali-kal,i
tiadalah baginu pelindung darl penolong selaln ALllah. Dan orang-
orang yang haftr terhadap ayah-ayat Allah dan pertemuan dengan
Dia, mereha putus usa dart rahmat-Ku, dan mereka ifro mendapat

adzab yang pedih. Maka tidak adalah jowaban koum Ibrahim,
selaln mengatakan, ' Bunuhlah atou bakarlah din', lalu AILah

menyelanatkannya dart apt Sesungguhnya pada yang demihian tw
benar-benar terdo[pat tandutanda kebesaran Allah bagi orang-

orang yang beriman. Dan Berkata Ibrahim, ` Sesungguhnya
berhala-berhala yang kamu sembah selaln Allah adalah uutuk

menciptakan perasaan kasth sayang di antara kamu dalam
kehidupan dunia lni Kemudian di Hard Kinmat sebagian kamu

menginghari sebagian (yang lain) dan sebagian kamu meLakndi
sebagian lyang lain), dan tempat kembalimu ialah neraka, dan

sekali- kali tak ado bagimu para penolongpun."

(Qs. AI `Ankabuut [29): 20-25)

Fiman   Allah    SWT,   j±3€ty.i   i   !jhe   #   "Kafafa#Ja!fo,
"Be7/..aJa#/aft   dz.   /"#facz/   bwmz., "   Maksudnya,   katakanlah   kapada

mereka  wahal  Muhammad,  "Berialanlah  kaniu  di  atas  pelmukaan
bumi."€;;Ej{{£JLi=ife'€"Mahaperfeafz.haw/aAbogrz.ma»a[4//aA
menciptakan  (manusia)  dari permulaannya, " ba,gat"ana, banyalm:ya,
manusia  dengan  segala perbedaan  yang  ada,  baik dari  segi  bahasa,

perbedaan   wama   kulit   dan   tabiat   masing-masing   dan   lihatlah
perbedaan   yang   ada   antara   orang   sekarang   dengan   orang-orang
terdahulu.    Jika    kita    perhatikan    dengan    seksama    kita    akan
mendapatkan banyck perbedaan dengan mereka, baik dari segi tempat



tinggal,  tin8kah  laku  dan  perbedaan  pola pikir.  Semua  itu  teljadi
karena  kuasa  Allah  SWT.  Tidakkah  kita  tahu  bagaimana  keadaan
mereka saat itu dan bagainana Allah SWT menchancurkan mereka
akibat ulah pelbuatan  mereka  sendiri  yang melanggar  aturan Allah
SVI.

%4±Sri}j3«l'€±±apl'j±..KendianAllahmdyadikannyasehali
/agz.. ''   Abu Amr den lbnu Katsir membacanya, 5;\:31 dengan/afAaA
huruf s)#.#'6°9, keduanya adalah dua bchasa, saperti halnya ar-ra! yafa
dan ar-r¢a/qA dsb.

AI   Jauhari]6]°   berkata,   a!Hry¢`a   aJJch"   frfea/gafaw,   isirmya

adalah  a»-»as);`aA  dan a7z-»trya `¢A  dengan memakai  mad menurut

Abi Amr bin AI `ila.
'.~L£5J d+'¢j=. © 3.+3 ;;i J±jE 'rii 6!   "Sesw#ggrA7z);a

Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah mengadzab siapa yang
dikehendaki-Nya. "    dengan kedi\annyah *.~es.i;';±S "Dan memberi
rahmat  kepada  siapa  yang  dikehendaki-Nya,"  dengan k!eNIk"aanr
NyaL.    6;i;i   ±±),3  .`Dan   Hanya   kapada-Nya-lah   kanu   akan
dz.fre7%bcz/z.ha», " maksudnya, kalian akan kenbali kepada Allah SWT.

5J=iL:\a,S;J±j=;If\b,<±±g=±j±1R-T:6"Danhamusehali-hali
tidak  dapat  melepaskan  diri  (dari  adzab  ALllah)  di  bumi  dan  tidak

@w/a/ dz. /a!#gz.f. "   AI Farra`[6]]  mengatakan bahwa maknanya adalch
"Tidak   ada   satupun   mahluk   yang   ada   di    langit   yang   bisa

melapaskanmu  dari  adzab  Allah."  Kalinat  saperti  ini  biasa  dalam
bahasa Arab yaltu dtiamz.r acata ganti) yang belum I.elas pada kalimat

yang kedua. Seperti dalam perkataan Hassan:

1609 gz.ra `flA seperi ini adalch mwfawa!#.r sebagaina dalam A/ Jq#a ' (2/726) dan

Ta86##bLAg:NA%§hthhah(1m).

\6" Lib. Ma 'ani AI Qur`an (2131S).



Barangsiapa (man) yang mengihati rasul

yangnerrdyidanmenolongnyaadalahsama.'']6]2

Maksudnya     adalch     barangsiapa     yang     memuji     atau
menolongnya     adalah     sama    saja.     Ma#     menjadi     dfaamz.r-nya
sebagaimana juga dikatakan oleh Abdurrahman bin Zald.

Contoh lainnya saped dalam Fiman Allah SWT,  ,'al` Y€!~a, l'Lj
»FSf "{f i   "Tiach  seorangpun  diantara_ _I:mi  (malaikat)  melainkan

mempetny¢z.  fed"dzfha» j;a»g ferfe»rfe. "1613  Maknanya  adalah bahwa

tidak ada scorang pun di langit dan dibumi yang bisa mengalahkan
kekusaan AIlah.

Quthrub berkata,  `Begitu juga di  langit  andaikan kalian  ada
disana."""  Saperti  en8lrau berkata, "Si  fulan tidak meninggalkanku
baik di Basrah maupun di sini" artinya adalah tidak meninggalkanku
di  Basrah  andaikan  menang  Aku  bisa  sampai  kesana.  Ada  yang
berpendapat bahwa maksud kalinat tersebut adalal tidak ada yang
bisa lolos dari langit dan bumi.

AI Mubalrad mengatakan bahwa maknanya adalah tak seorang

pun yang nda di langit, karena kata 77zan (siapa) di sini bukan mazASAzf/
akan tetapi  ia  nch.raA     e~C£Jf c±L menjadi  SzJ&f,  dan szJa!f terkadang

menempati tempatnya mausAef/(yang disifati). 1615 Akan tetapi Ali bin

Sulainan menolck pendapat tersebut. Dia mengatakan bahwa hal itu
tidak bolch, karena ma» apabila »afu.rczA maka sifatnya saperti sAz./aA,

`6`2 Bait dari beberapa bait yang dincaphan oleh Hasan bin Tsabit RA pada Ahi

Sut3ran sebelum dia masuk Islam dia mermiji Rasulullah SAW yang terdapat dalam
Ma 'aHI. i4/ g!Ir`a", karys An-Nulas (5/218). Dan Ma'a#I. 4/ g!Ir `a#, karya AI FalTa`
(2/i3i]35Asgsg#;;]#pch(12/212).

""  Disebutlcan oleh Asy-Syaukani dalam FafA .4/ gadz.r (4/277).
1615  Ibid.



maka  tidak  boleh  membuang  maushulnya,  menghapus  sAz./oA.  Jadi
makna yang dimaksud adalah "Sekalipun kalian hidup di langit, kalian
tetap tidak akan bisa mengalahkan Allah SWT, seperti dalam fiman

:;i:,.,,!grff;#,6.#:ja
"Kendatipun kamu di dalam benteng yang

fz.nggiv2gz.foj;A.""L6JugadalanfimanAllahSWT,,iJjcfrfa'(i

ri4;;i;-,Si)..Dansekali-kalitthlahbagi.:yM.pelindungdan
pe#o/o#g seJaz.# j4/Jari. " Boleh juga membacanya, JS£J dengan dibaca
ra/I/t7 ', hunif ~ di sini hanya bersifat tambalan.

I,43~ljJJJ,fitE+16> ``Dan orang-orang yang ka:f ir

terhadap  ayat-ayat Allah dan pertem:urn dengan Dia, " "iks:ndnyal,
dengan AI  Qur`an  atau  dengan  semua tanda-tanda kebesaran Allah
S;`WT,S=±  cy£, .\S± ±±j} ..Mereka  p\rfeis  asa  dari  rahmat-Ku,"
maksudnya, dari surga. Putus asa di sini dinisbatkan kapada mereka.

Ayat   ini   merupakan   pemberitahunn   dan   peringatan   bagi

penduduk   Makkah.   Kemudian  fahz.ffaab   kenibali   pada   kisah   nabi
Ibrahim dalan firman Allah yang bed)unyi,  z*±j 6!;; <)1± I:3
"Mcka  tidak  adelah jawaban  ha:urn  Ibrahim," k!dika "atoihi Tbriinim

mengaj ak ummatnya untuk menyembah kapada Allah.
'o;±±± j} 'o;}:;i .\S6 £} ~st\S "Selaln mengatakan, 'Bunuhlah atau

b¢har/a!fa   dz.a'."  Mereka  kemudian  sapakat  untuk  membakar  nabi
Ibrahim.  3at 6, 2ii ai'tr  "£a/„ .4//aA men);e/amafha»«);a  darz.
apz., " maksudnya, dari penyiksaan yang dilakukan oleh kaumnya.  e, if
d},`S  "Sesw%ggrA#);a pada }Jang demz.fa.aH, " maksudnya,  setelah nabi

Ibrahin diselamatkan oleh Allah dari kobaran api yang sangat dahsyat
namun  nabi  Ibrahin  selanat  dan  tidak  tefoakar  sedikitpun.   jj.dy'

gz.ra! `aA pada umumnya  6!j; dengan menashabkan hurLif bcz`  karena

1616 Qs. ch-Nisaa`  [4]: 78.



dia sebagal kfeabamya haa»a,  ¢6 di pada posisi ra/Icz' sebagai isimnya
kaana.

Salim AI Afthas, Umar dan Ibm Dunya membacanya, +lJi"",
dibaca  dengan  rtz/zz'  karena  dia  sebagai  isim  dari  haa7Ia  sedangkan

a»»a  pada  posisi   khabar  sebagai  »asAab.   j6j    "Da»   berfuf&,"
maksudnya, Ibrahim.  ;i?.i i
t±:3I{   "Ses%»ggzJA»);a

•JL,£.i;iSi}!,,JC£Tji=tl=L
berhala-berhala  yang  kamu  sembch  selalm

Allah  adalah untwk menciptakan perasaan  kasih  sayang  di  aniara
kamu dalam kehidupan dunia ini. "

Hafsh dan Hamzah membacanya,
Katsir, Abu Umar dan AI Kisa`i membacanya,

:Sj:. Sedangkan Ibnu
:S3;"". AI Asya

dari  Abi  Bakar  dari  Ashim,  Ibnu  Watsab  dan  AI  A'masy  mereka
membacanya,

e,--.,-,,_1620®,J.

O,J,
J.,  ! ..,,   1619Sedan8kan yang lairmya membacanya,

Tentang   gz+a`aA   Ibnu   Katsir   ada   tiga   alasan.   Az-Zujaj
menyebutkanduadiantaranya:1621

t6L7  gz.rna `aA  ini  disebutkan  oleh  lbnu  Athiyah  dalan  A/  AfzfAarror  A/  Fya/.ie

(]%,28)33ib£::E:¥¥giv¥A#:A:#":Zi`i£/)g4z.:£.`chyangsudahmwfpwadr

sebagainana dalam penfoahasan tentang Tagrz.A Azz-Ivappr hal 158, [4/ Jgna ' (2/726).
inilah macam-macam gz.ra `aA yang telah 7mtrzzwfz.r pada firman Allah  "mawndda!m
baz.»afafm"  yaitu  :  1-dengan  dibaca  nasab  dan idhafah (IIafash  dan Hamzah)  2-
dibaca ro/a' dan idhafah (Ibnu Katsir dan Abi `Arm) 3- dibaca nasab keduanya dan
fai#D#¥:)nganra/¢,dantanwindisebutkanolehAsy-SyaukaridalanFa"/

gi£Z:r (i/i2b7a:)a'  dengan  ro/¢i  tanpa   tanwin.   Kalimat  baz.nadr/in   dengan   faqu

disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam A/ MWAarrar ,4/  Jya/.j2 (12/214), Abu Hayyan
dalarr\ AI Bahr AI Muhith (71148), Asy-Sya;ukain dalam Fath AI Qadir (41278).

\62` Lib. |'rab AI Qur`an (3124S).



Perfama,  kalinat ma[waddaA  menjadi  khabar dari  I.»»a.  Jadi
kata rna di sini berarti a/hadzz., maka kalimat tersebut menjadi   :Sjz

Kedua, men:3aLli dhamir darn mubtada`  yckfu hiya mawaddatu

a«  ZZ./faa  mawaddafzf  baz'#z.fafm   artinya  tuhan  yang  kamu  sembah.

Kefz.gr,  yang  belum  disebutkan  adalah  kata  mawaddczA  pada posisi
ra/a'   menjadi   mqbtodr`,   sementara   t=3}{  ;j€i!-i  j,     menjadi
khabarnya. Mengidhofahhan kaha mawaddah pahal kaHimat bainakum,

yaitu  menjadikan  baz.»afafm  sebagai  isz.in y8»g  bzfha»  zAara/I/  Siapa
yang  membaca  rtz/a' kalimat  mowczddafr  dan  huruf »zf»-nya,  maka
saperti  keterangan  yang  telah  disebutkan.   Baz.7®afafm   pada  posisi

nashab menjadi zAorf Barangsiapa yang membaca nashab kata  :S|;:
dan tidak membaca tanwin maka kalinat itu menj adi rna/zt/ (objek).

Para  ahli  nahwu  menjadikannya  sebagai  7%cz/'ct/.   Sibawalhi

menceritakan,  "Wahai  pencuri  malani  dari  penghuni  rumch,"  tidak
boleh  diidhafchkan  karena  dia  menjadi  zAarcz/ dan  bukan  di  sini
tempat pembahasannya.  Siapa yang membaca rcz/tz ' kata 7»czwczdd&giv7z

beserta #w#-nya, maka malmanya saperii yang telah disebutkan diatas.
Kalinat  b&z.»aha.in  pada  posisi  nashab  menjadi  zA¢7.a/  Siapa  yang

menashabkan  kalinat  mawaddoJcz  dan  tidak  membacanya  dengan
tanwin, maka dia menjadikannya sebagai marzf/. Dia menjadikan kata
z.»»amcz  sebagai  sebuah  huruf dan  bukan  bermakna  cz/  /¢dzz..  Boleh

juga menashabkan kalimat mawzddaA dengan menj adikannya sebagai
rna/'c//  mz.»   a/./I.A   saperti  Anda  katakan,   "Saya  datang  kepadamu
dengan membawa kabar baik." Maksud dari si Fulan mawaddafcf /aA#

baz.7!z'fafm  dengan A*a/Z.  Barangsiapa yang membaca dengan tanwin

kalinat  mawaddczA  den  menashabkannya,  maka  maknanya  seperti

yang telah dij elaskan tadi.



Ibnu   AI   Ahbari   berkata,    "Barangsiapa   yang   membaca
mai4;addaA   bczz.»afafm  dan  mawaddaA  bat.#z.faz"  maka  tidak  boleh

berhenti pada kalimat a/ azftsa» tetapi berhenti pada kalimat   3j?.i
\±;ft{,  jadi   malma  dari   ayat  tersebut   adalah   `Kalian  mencintai
menyembah patung dan berhala selarna hidup di dunia."

l=J r± <1E; eLr>r± 3is'1jjj:
"Kemudian  di  Hart  Kiamat  sebagian  kamu  mengingkari  sebagian

(yang lain) dan sebagian kamu melaknati sebagian (yang lain). " Peda
Hari Kianat nanti patung dan berhala itu hanya membela diri sendiri
dan   tidak   mau   berfuggung   jawab   dengan   orangrorang   yang
-£=,:¥3a±se¥;=EF¥e:a"¥e:a:T:,4b;i:i;i:¥,:||
sebagiannya meoyadi musuh bagi sebagi_an yang lain kecunli orang-
orang  yang  bertakwa."\6Z2  5)±f)  ';F:;;k;i "dan  tempat  kembalimu
z.a/aA   »erzzha, "  Dikatakan  kapeda  orang-orang   yang  menyembah

berhala dan orang-orang yang mengikuti perbuatan mereka tersebut.

Ada yang berpendapat bahwa temasuk berhala-berhala yang
mereka  sembah,  saperti  dalam  firman  Allah  SWT,    (i  f±L
;1S= i;i ,£i} *z)'> c±, <±D3S| "Sesungguhnya hamu 'dan apa
yang kanu sembah selain Allah, adalah umpan Jaharam.wl6Z3

:::8::#.ffTyan[4[32];]:79.8.



Fi-Jun:
©#{±£-fj£,'j£%>jj!L1>Gj!jf3'1ja'6;'6

ae'`j:13=±l{,4=.a:'36,i=i==j±ii;3=£¥'al'Gree'6

©a=±±}f6j'i£S-fj,|€ifdrt±rj?*fc3,,:;ji£+:i
"Make L.wh membenarharl (kerlabian)nyoL. Dan berkataLah

lbrahim, ` SesungglLhnya Aku akan beapirdoh ke (tempat yang
diperinwhkan) Tuhanki. (kapadaku). Sea..I.gguhnya dialah yang

Maha Perkasa lagi Maha BioaksanoL` Dan kami anugrahkan
kepada Ibrch:im, Ishck dan Ya'qub, dan kori jadiha;in keT.abian dan

AI KItch poda ket.tr.mannya, din. kami berikan kepadanya
balasannya di drlriqb dan Sesungguhnya dig di akhirat, benar-benar

teTmasuk orangorang yang shdih."
(Qs. AI `Ankabuut [29]: 26-27)

Fiman Allah  SWT, 1J b' j;L'6  "Maha £«fA  me7»be»arha»
giverzabz.a»Jn)ng. " Luth adalah orang yang pertama kali percaya pada
kenabian nabi Ibrahim setelah melihat bahwa api yang membakar nabi
Ibrahim itu menjadi  dinrin dan menyelamathan nabi  Ibrahim.  Ibnu
Ishak mengatakan balwa Luth percaya dengan kenabian Ibrahim, dia

(luth)  adalal anak dari  saudara perempuamya Ibrahim]624 demikian
juga dengan Sarah, anak dari pamannya.

]624 Menu|ut pendapat dari orang yang mengatahn baliwa Luth As adalah anak.

deri  saudan  perxpuamya  nabi  Ibrahim  As  ]raini  Az-Zamakhsyari  dalam  A/
Has)o;a/(3/189). Ibrm Katsir dan kebanyakan ulama bapendapat bahwa Luth adalah
anak dari saudan lahi-lalinya. Lil. gngAasA .4J Andgivo `, karya Ibmi Katsir (1/170).
Fath AI Qadir, innrai Asys;yzmi\cari, (412]9), Qashash AI Anbiya`, lcar\rz\ Am-Na.tial
hal.  112.



±d;6jL>>\{;j!jJS"Da»berfufa/aAforaAz.in,'Ses«»ggz.A»y¢

aku   akan   berpindah   ke   (tempat   yang   diperil.tchha:in)   Tuhanku

/kapadrhaJ'. "  An-Nakha'i   dan  Qatadah  mengatakan  bahwa  yang
berkata,  ~jj j± L>>\{£  j£ "See"»ggrfA»)/a  afuf  aha»  berpz.»drA  fre

(tempat yang  diperintahkan)  Tuhanku  (kepadaku), "  addrch Tbrchi:in.
Qatadah mengatakan bahwa nabi Ibrahim AS hijrah dari Kutsa, yaitu
sebuli desa dipedalaman Kufch ke Halran kemudian pindah lagi ke
Syam bersama anck saudaranya Luth bin Haron bin Tarikh dan juga
anak perempuannya Sarrah.

AI  Kalbi  mengatakan  bahwa  nabi  Ibrahin  AS  pindah  dari
Harran  ke  Palestina.  Dialah  orang  per[ana  yang  hijrah  deri  bumi
orangrorang kafir.  Muqatil  mengatakan  bahwa nabi  Ibrahin  hijrah
ketika dia berumur 75 tahun.

Ada yang mengatakan, bahwa orang yang berkata,  L>>\±± jL
~&>3  S`.,  ``Sesungguhnya   Aku   ahan   berpindah   ke   (tempat   yang

diperintahkan)Tuhanha(kepadrku),''andLalhT:"thAJS.

AI Baihaqi  dari  Qatadah berkata,  "Orang  yang pertama kali
hijrah ke jalan Allah bersama keluarganya adalah Utsman bin Affan
RA."

Qatadah berkata, "Saya mendengar Nadrib bin Anas berkata:
Saya mendengar Abu Hanzah yaitu Anas bin Malik berkata: Utsman
bin  Affan  RA  hijrah  bersama  putri  Rasulullch  SAW  Ruqayah  ke
HabsyalL kemudian sampailah berita itu ke telinga Rasulullah SAW."

Pada  suatu  ketika  nabi  Muhammad  SAW  bertemu  dengan

scorang   wanita   dari   bani   Quraisy.   Wanita   itu  berkata,   "Wahai
Muhammad,   saya   melihat   menantumu   bersana   istrinya."   Rasul
bertanya, "Kamu melihat mereka sedang apa?" wanita itu menjawab,
"Saya  lihat  dia  membawa  istrinya  diatas  keledai,   sementara  dia



berjalan   sambil   menuntunnya."   Rasulullah   kemudian   bersabda,
"Sesungguhnya  Allah  bersama  mereka,  ketahailal.  bahwa  Utsman

adalah orang yang pertana kali hijrch bersama keluarganya setelah
nabi Lath.»\62S

AI Baihaqi mengatakan bahwa kejadian ini teriadi pada tahun

pertana  hijrch,  sedangkan  hijrah  yang  kedua,  ke  daerch  Habsych,
pada tahun kelima kenabian Muhanmad SAW seperti dikatakan oleh
AI Waqidi.

±a>±      S\.,   "Ke    (tempat    yang    diperintahha?)    Tuhank:

/kyadrhaJ. " Mcksudnya kepada ridha Tuhanku,  dan ke mana saja
yang   Allah   kehendaki   dan   perintahkan.   isL{  ±j±l j£  ,'j£
"Sesungguhnya  dialch yang  Maha  Perkasa  lagi  Maha  Bijak:_a_na,"

sebagaimana  yang  telch  dijelaskan  dalam  surah  An-Nisaa`t626  den

surah-surah yang laln.

Firman AIlah SWT,  6:i;i 7'al' \£;Sj;   "Da« A8mz. o#ztgrdAha»

kepc!d¢    JZ7rczfoz.in,    Jsfo¢k, "    maksudnya,    Allah    SWT    memberikan

keturunan  kapada  nabi  Ibrahim,  yaitu  lshak  sebagai  anaknya  dan
Ya'qub cucunya. Ishak lahir setelah Ismail dan Ya'qub setelah adanya
Ishck.{£S.`j:js£}(,4f.;,'3j~€i=£j"Da#fam!./.adl.fa#kemabi.a#da#4J
KI.fab p¢da kefw"#a##);a. " AIlah SWT tidak mengutus nabi yang laln
setelah Ibrahim, kecuali dari anck cucu dan keturunannya. AIlah SWT

juga menurunkan kitab suci kepada mereka, yaitu kitab Taurat, hjil
dan  AI  Qur`an.  Demikian  menurut  pendapat  sebagian  besar  para
ulama. Sebagaimana diketahui bahwa kitab Taurat diturunkan kapada
nabi Musa, hjil dituruhkan kepada nabi Isa dan AI Qur`an diturunkan

`625 Lih. KaneAJ UmmaJ 13 no.36259,16 no.46257
1626 Lih. Tafsir surch An-Nisaa` ayat loo.



kapada Muhammad SAW. Mereka semua merupakan anak cucu dan
ketunnan nabi Ibrahim AS.

t±;:ftf   j,   ,:i;;ii   ;±:J:i  "Dan   hamz.   berz.ham   kepadr»);a
b¢/asa#7!)/a  dz.  dw7„.a. "     Ikrimah  mengatakan  bahwa  nabi  Ibrahim

diberikan banyak kelebihan oleh Allah SWT, sebagai pusat dari para

pemeluk agana.

Sufyan meriwayatkan dari Hamid bin Qaish, dia berkata, "Said

bin  Jabir  menyunin  orang  untuk  bertanya  kapada  Ikrimah  tentang
firman Allah yang berbunyi,  t±rJ? i tj, ,:i;=Jf a±S\:i 'Da» hamz. berz.ha"
kepadr»}Ja  ba/asa»»);¢  dz.  d"»z.a.'  Said bin  Jabir berkata,  toenar'L627.

Qatadah  berkata,  'Maksud  dari  ayat  tersebut  saperti  fiman  Allah,i-3€:i €'3ti\ a. '3f3S\'.i   "Dan  Kand  berihan  kepadanya  kebaihan  di

dw»rd,"]628  atau Allah  SWT memberikan  ganjaran berupa kebajikan
atas segala anal yang telah dia lakukan.

Ada  yang  mengatakan,  t;:ftf j, ,:*j i£S\:j   "Dan  hamz.
berz.ha# 4epadcl#);a ba/asa#")/a dl. dwm.a, " adalah bahwa kebanyakan
dari para nabi adalah berasal dari kefunmannya.1629  ;j' i£S.i j, #j3
':fyi;±J;  "Dan  sesungguhnya  dia  di  ckhi.:?i,  benar-benar  termasuk

orai#g-ora#g );¢#g SAa/i.fo. " Kalimat  i;±;i.i j, tidak termasuk stiz./a!ft,

melainkan  penjelasan,  dan  ini  telch  dijelaskan  sebelumnya  dalan
surch AI Baqarah]63°.  Semua keterangan diatas menunjukkan betapa
nabi mrchim dimuliakan oleh Allah dengan segala kelebihan yang dia
miliki.  Ayat  tersebut  menganjurkan  kapada  kita  untuk  mengikuti
kesabaran nabi Ibrahim dalam menj alankan suatu kebenaran.

`627  ,4tsar  ini  dari  Ikrimal,  dan  disebuthan  oleh  An-Nuhas  dalam  Ma'a#I.  4/

i::`;a§e!r:haz2£E[d]]::b:2|oiehdr.NdsdrlanlbJd
t63° Lih. Tafsir ayat 130 dari surah AI Baqarah.



Firman Alah :

r=±Z\±'iar.f6j;\1'E=£z4£2~j6s\£i±.;5
j€Jf€j;a,,pei>i©<j=rt<;,J=iJ?,k€>

€giffro-{';g<:3\€j<;;L<jj+=!i6i;j=a:u'
6i,€+±®i¢St?\1=.>l£;i{iJC®i~Y€£zbeJ;<!;;

fu'±',©dri=ji±j3ij;cij#t+jjc©ds,car
:5=ja't3ji;Jfi 6£'¢*gdsJfi.t>|ii;l>~thJL;~C

JJ±ij6e\£J\{j,€ij€©<]!±I,Sl=-l±ii:ii!
<±j±;=j'T6i,ifl±,'i:ij;t{.£3+;i;`Tj,,±;±±'L¢,L±j:i
a;3ir>5tijfr>€cj€6j\ifj5£~Gdi~aj©
aiea:-Stj!ai:f5jL#'6£±6j=y'p'jzfiij6j
!=+3,i±ja'{!+ii+:i*G6j*i3£©€;g:b't€,
'fe`:~i{=,,\£=jjjfr'e©6Liii:;isgi=,>€~kfjt<,;

©6Ji=;±J?,fe,.
C` Dan arlgatlah) kctiha Lath Berkata kepada kaumnya,

` Sesungguhnya kamu benar-benar mengdyakan perbuatan yang

amat keji yang belum permah dikerjakan oleh seorangpun dart
umat-umat sebelum kamu. Apckah sesungguhnya kamu patut

mendatangi laki-lakl, menyanun dan mengerjakan kemungkaran di
tempat-tempat pertemuanmu? ' Maka jawaban kaumnya tidak lain



Hanyamengatakan,`DatangkanlchkepadakamiadzabAllch,jiha
kamu termasuk orangcorang yang benar.' Luth berdoa, ` Ya

Tuhanku, tolonglch Aku (dengan menimpakan adzali) alas haium

yang berbuat kerusakan itu.I Dan tatkala utusan kami a]ara
malalkat) datang kepada Ibrahim membowa kabar gembira, mereka
mengatakan, 'Sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk

negeri (Sodom) ini. Sesungguhnya penduduknya adalah orang-
orang yang zhalim.' Berkata Ibrahim, 'Sesungguhnya di kota itu
ada Luth.' Para malalkat berkata, ' Kami lebih mengetahui siapa

yang ada di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan
dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya. Dia adalah

termasuk orar.g-orang yang teriinggal (dibinasakan).` Dan tatkala
datang utusan-utusan kami (para malalkat) irfu kepeda Lath, dia
merasa susah karena (kedatangan) mereka, dan (merasa) tidak

punya kekuatan untuk mdindungi mereka dan mereha berkarty
` Janganlah kamu takut dan jangan a]ula) susah. Sesungguhnya

hami akan menyelamatkan kotmu dan pengikut-pengthumu, kecuali
isterimu, dia adalah termasuk orangrorang yang tertinggal

(dibinasakan). Sesungguhnya kami akan menurunkan adzab dari
langit atas penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. Dan

sesungguhnya kuni tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata
dq[gr. or¢»g-orq[ng )/¢»g ber¢ka/'. " (Qs. Al `Ankabuut [29] : 28-35)

Fiman Allah SWT, z3.£jj, j6 S\gllJ5 "Da!» ¢»grfhaA/ freJz.ha
fwffe  Berfrof¢  frep¢da  fuwm7!)/a. "  AI  Kisa`i  mengatakan  makna  dari

ayat tersebut adalah kani telah mengutus nabi Luth. AI Kisa`i berkata,
"Saya lebih suka dengan pendapat ini, boleh juga mengartikan ayat

tersebut dengan 'Ingatlah ketika Luth berkata kepada kaumnya tentang

perbuatan mereka yang buruk'."



<j±i'f<;,+i:i;.,\±;r#Z\±'iae.t3j.t±'E=£
" Sesunggu,hnya ha:mu benar-bemar mengerj akan perbuatan yang amat

kyi yang belum permch dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat
sebe/win  hamz/. "  Qira`ch   'f€j2i  telah  dijelaskan  sebelurmya  dalam
surch   A1   `Araaf   Kisah   tentang  nabi   Luth   dan   kaumnya   telah
diceritakan dalam surah A1 `Araaf dan surah Huud.

j¥af  6L#<y'  "Da#  merefac  me»);amzt#."    Ada  yang
mengatakan, bahwa kaum nabi Luth adalah para perampok yang suka
mencegat  orang  yang  sedang  dalan  pe|jalananL63L,  mereka  sering

membunuh  dan  merampas  harta  yang  mereka  bawa,  seperti  yang
dikatakan oleh Ibnu Zald.

Ada yang berpendapat bahwa mereka merampas harta orang

yang sedang lewat di jalan hanya untuk modal bersenang-senang dan
pe|acuranL632, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Syajarah.

Ada    yang    mengatalkan    bahwa    kaum    nabi    Luth    itu

memutuskan  ketunman  laki-laki  dari  perempuan  atau  mereka  lebih
suka pada laki-laki daripada perempuan.

Menurut saya (AI Qurthubi), "Orang lainpun sepakat bchwa

:LunanynaabsfebLaug:i:oLckaunmincbe:rabt;:=8dsdiiaJ:¥3¥e:er6¥t¥
;±=±S^   `Dan   mengerjakan   kenungkaran  . di    tempat-tempat
perfemzfa»mzf .?'.      [4#-Jvaadz.      adalah      tempat      berkumpul      dan
merundin8kan suatu masalahL 633 dalan kemun8karan.

'63t (167-168) Perkatann ini disebutkan oleh AI Mawardi dalam tafsimya (3/247),

dap63+%;§.yaukanidalamFafAAJoad|.r(4/28|).

1€33  Ibid.



Sekelompok  ulama  bexpendapat,   "Kaum  Luth  itu   apabila

bertemu   dengan   perempuan,   mereka   melempamya   dengan   batu
kerikil.     Mereka     mengasingkan     perempuan     dan     membuang
kecendrungan mereka terhadap perempuan."

Ummu Hani`  meriwayatkan dari nabi Muhammad SAW, dia

ba9{a¥j=::±an:ak2;ff3R.¥Du;:[]ge:gAeya:n„t#g:r¥„]£;

fempa!f-fempafperfemwaHmw.?"RasululllahSAWmenjawab,"Merefro

mencegat dan merampas harta orang yang yang mereha temui, itulah
*emwngharan   );a#g   merefa   /afuha#."1634   HR.   Abu   Daud   Ath-

Thayalisidalammusnadnya.DemikianjugayangdisebutkanolehAn-
Nuhas, Ats-Tsa'labi, AI Mchdi dan AI Mawardi.

Ats-Tsa' labi menyebutkan ucapan dari Muawiyah, dia berkata:
Ras"wi\lalh SAW bersalDde, "Sesungguhnya haum nabi Luth itu sangat

suka duduk-duduk dan berkunpul pada suatu tempat,  setiap  orang
memprnyai mangkuk yang permh dengan batu kerikil.  Apabila  ada
orang yang  lewat,  mereha  lalu melenparnya  dengan  batu tersebut
dan  siapa yang bisa  mengenal  orang itw maka  dialch yang paling
Aebaf."  Jadi,  mereka  selalu berbuat  kemaksiatan  seperti  itu,  saperti
dalanfimanAllch,gr.{'f.2t€j6jL<j"Da#menger/.ake#
kemungkaran di tempat-tempat perienuanmu? "

t634 HR.  At-Tirmidzi,  da|am pembalasan tentang Tafsir (5/342),  dia mengatakan

bchwa hadits  ini  riasa!#.  Disebutkan  oleh Ath-Thabari  dalam Jamr AJ Baya7i.  As-
Suyuthi  menyebutkan juga  dalam .4d-Dwr  AJ  Mantswwr.  An-NIlhas  menyebutkan
dalaln  Ma'a#i.  ,4J   0%r`an   (5/222).   AI  Mawardi  menyebutkan  dalam  tafsimya
(3/247).  Ibnu Katsir dalam tafsimya (3/411) dari riwayat Ahmad, At-Tirmidzi Ibnu
Jarir dan Ibnu Hatim.



Aisych,  Ibnu  Abbas,  AI  Qasim  bin  Abu  BazzchL635  dan  Al

Qasim  bin  Muhammad  mengatakan,  bahwa  kaum  Luth  itu  saling
mengentuti satu sama lainnya ditempat mereka sering berkumpul.

Mansyur  mengatakan  dari  Mujahid,  bahwa  kaum  Luth  itu
sering membawa  seorang  laki-lald  ditempat mereka berkumpul  dan
mereka memandanginya dengan penuh nafsu.

Dari  mu].ahid  juga  dikatakan  bahwa,  kaum  Luth  itu  suka
bemain dengan burung mexpati,  senang mewamai  kukunya dengan

pacar, suka bersiul-siul, melempar dengan batu kerikil dan tidak ada
rasa malu dalam setiap perbuatannya.

|bnu  Athiyyah]636  mengatakan  bahwa  perbuatan  saperti  ini

telah ada dan dilakukan oleh sebagian umat Muhanrmad SAW,  kita
harus segera mencegahnya sebelum adzab Allah menimpa kita semua,
sebagaimana Allah telah menimpakan adzabnya kepada kaum Luth.

Makhul mengatakan bchwa pada zaman kita sekarang ini telah
ada   sepuluh   macam   si fat  jelek   saperti   si fat   kaum   Luth,   yaitu
mengunyah sesuatu dengan suara yang keras, mengecat kuku dengan

pacar, membuka sarung, bersiulL637 dengan menggunakan jari tangap
serban  yang  diikatkan   diatas  kepala,   melempar  /ef/aAz.g`6J8,   suka

bersiul-siul, melempar dengan batu kerikil, dan homo seksual.

'635 A| Qasin bin Abi Ba2zah - dengan dibaca fathah dan tasdid pada hunf dzai,

ad#LS£:E?+#u#,%.ie|{;|#!i#r).Lihfiagn.bAf-raAdzz.b¢/ii5).

L637  Perkataan  c±`..-q` j..ji7  yaitu  melipatlran jari,  setiap  suara  yang  keluar

dikarenakannya dapat dikatagorikan dengan nagz.I.d, £isan A/ '4rab (entri: »agndAa).
]638  /#/a!aAz.a  adalah  sejenis  senjata  yang  dipakai  untuk  melemparkan  sesuatu

(sejenis  ketapel),  /#JaaAi.q  berasalah  dari  bahasa  Persia.  Lib.  £ircz#   'J4rab  (entri:
Julhaqh.



Ibnu    Abbas    berkata,    "Sesungguhnya    kaum    Luth    itu
mempunyai   dosa-dosa   yang   lain   selain  pelacuran,   yaitu  mereka

menzhalimi sesananya, saling mencaci maki diantara mereka, sering
mengentuti  orang  lain  pada  setiap  perkumpulan,  sering  melempari
orang lain dan sering bermain dengan sesuatu yang ganjil dan aneh,
memakai perhiasan yang disapuh, mengadu ayan, menanduk domba,
mewamai kuku dengan pacar, 1aki-laki suka memakai pakaian wanita

dan   wanita   memakai   pckalan   laki-laki,   memalck   orang   yang
melintas."

Semua ini  menunjukkan betapa mereka mensekutukan Allah

dan mereka jugalalh kaun yang petana kali melakukan homoseksual
dan lesbi. Ketika nabi Luth berusaha untuk menghentikan kebiasaan
buruk mereka agar mereka terhindar dari adzab Allah SWT, mereka
malch berkata,  Sf c3\1£, l=Sii -"D¢fangfa„Jafo kyada fami adeab
A/Jafa, "  mcksudnya,  mereka  mengatckan  bahwa  Allah  SWT  tidck
akan bisa untck mengadzab  mereka dan mereka berkata saperti  itu
karena  mereka  yckin  bahwa  nabi  Luth  itu  hanyalch  pembohong
belaka.  Kemudian  nabi  Luth  memohon  pertolongan  kapada  Allah
SWT dan Allah mengirinkan para malaikat untck mengadzab kaum
nabi   Luth   yang   memban8kang.   Sebelumnya   para   malaikat   itu
menemui  nabi  Ibrahim  untuk  memberikan  kabar  gembira  baliwa
mereka akan menolong nabi Luth sebagaimana telah dijelaskan dalan
surch Huud dan surah yang lain.

AI  A'masy,  Yaqub,  Hanzah  dan  AI  Kisa`i  membacanya,
ahi3  i=a;3'  dengan  f&kfo# (tanpa  tasydid),  sementara  yang  laimya

membacanya dengan fas)/dz.d.



Sedan8kan  Ibnu  Katsir,  Abu  Bakar,  Hamzah  dan  AI  Kisa`i
membacanya,    i:Jiii3  3:}i££  Uf!    dengan  /a#pa  /as)idid/639  sedangkan

yang lain membacanya dengan /¢S);dz'd. Dalani hal ini ada dua bchasa,
cz#/.cz  dan  #czj7.a  dengan  arti  yang  sama,  dan hal  ini  telin  dijelaskan

sebelumnya.    Ibnu    Amir    membaca    I.»»o    mef»azzz./«"#    dengan

fas);dz.dL64°  Ibnu  Abbas  juga  membaca  dehikian,   sementara  yang
lairmya membacanya dengan fcz#fo//(tanpa fcrs)/dz.d).

FimanAllahswT,6Jji;,jS,£±;;.'fel:~l{+,\££=jla'j
•`Dan  sesungguhnya  kami  tinggalkan  daripadanya  satu  tanda yang

nytzfa hagz. ora#g-orfl!#g };aHg bera!ha/. "   Qatadah mengatakan bahwa

yang dimaksud oleh ayat ini adalah batu-batu bekas kaum Luth yang
masih tersisa sampai  saat  ini.  Abu AI Aliyah juga mengatakan hal

yang sana.

Ibnu Abbas mengatakan bahwa bukti  yang dimaksud adalch
rumch bekas peninggalan mereka yang sekarang masih ada. Mujahid
mengatakan bahwa bukti keberadaan dari kaum Luth adalah adanya
air hitam yang tergenang diatas bumi. Semua pendapat tersebut adalah
baku dan tidak ada yang menentangnya.

Firman AIlah :

fig.ti;jijififbi¥ijji+±Jl£\===£f6j:i<fu'Jif'rfii<6:ji±=©&rfj:j<yTc3,EL:y'jj+±§.t

©-fr¥`:Ji#`E'i±Jt
:::8::;:::%:%#i°Wmau`::bf8sae¥£anda:afn.Z#bIVA"„'_'NE;rLi°|..158.



C`Dan (Kuni telah mengutus) kepada penduduk Medyan, saudara

merekaSyu'alb,makaiaberkata,`Halkaumku,sembahlaholehmu
Allah, harapkanlah (pchala) hart akhir, dan jangan kanu

berkeliaran di muha bumi berbuat kerusako[n.' Maka mereka
mendustakan Syu'atb, lalu mereka ditimpa gempa yang dahsyat,

danjaduahmerekamayat-mayatyangbergelimpanganditempat-
feap¢f ZZ.»ggnd mereha " (Qs. Al `Ankabuut [29] : 36-37)

Fiman Allah SWT, \fj{£ #6j'l <£:L' Jif  "Dan tKaml. fe/aft
mengutus)   kapada  pendnduk  Madyan,   soudara  mereka   Syu'aib,"
mcksudnya,  kami  telah  mengutus  Syu'aib  ke  kota  Madyan,  telah
disebutkan kisah dan kehancuran kaumnya dalam surch AI A'raaf 641
dan  surah Huud.1642  Jig.i fi£.i i;3ij "Dan  frarapfanJafr  @afoaJa/
flan. akfal.r. " Yunus Am-Nahwi berkata, "Berusahalah untuk akhiratmu,

karena di akhirat nanti setiap amal sAa/z.A akan mendapatkan ganjaran

yang setimpal dengan anal yang telch kita lakukan."
'b±.vet S±f f i\ a, .r;i:i Si ..Dan jangan kam berkeliaran di

m#ke  bct7"z.  berbwaf fre"saha#, "  mcksudnya, janganlch kalian kafir
atau in8kar kepada Allah, karena itu merupckan pan8kal dari segala
macam  kerusakan.  Adzab  yang  diturunkan  oleh  Allah  semuanya
bermula  dari  ingkamya  manusia  dengan  ajaran  Allah  yang  dibawa
oleh Rasul-Nya.

Ada   yang   mengatakan   bahwa,   I+±jS.i  i{j€j.i   i,ijij  "Dczn
haraphanlah   ®ahala)   hart   akhir,"   malts"trya  berimanlch   dan

percayalah  kapada  Allah  karena  kaun  yang  dulu  diadzab  adalah
mereka yang ingkar dengan ajaran Allah SWT.

'64' Lin. Tafsir ayat 85 dari surah A1 `Araaf.
1642 Lih. Tafsir ayat 84 dari surah Huud.



Firman AIlah :

a:fz; J-i-fjd€J;ji5Jii<¥,\f6j
©a#i;¢#i¢ifi2api fi H ?I

`CDan Ouga) kaum 'Aad dan Tsamud, dan sungguh telah nyata bagi

kunu (kehancuran mercka) dart (puing-puing) tempat tinggal
rmereka. Dan syctan menjadikan mereha memandang balk

perbuatan-perbuatan mereka, lal,u ia menghalangi mereka dart
jalan (Auah), sedangkan mereka adalah orang-orang
berpa!#dr#gr# f#/.cm. "  (Qs. Al `Ankabuut [29]: 38)

Fiman Allah SWT, i5Li<u' \€l±j  "Dam a.%gaJ fa%m '4ad da!#
rsamwd. "   AI Kisa`i berkata, "Sebagian ulama mengatakan  ayat ini
ke"toa.]i peda. arval sNIah, walaqad f atanna min qablihim waf atanna
'a!ada!#  wcl  tsa"wwdcz#  (dan  sungguh telch kani uji  sebelum mereka,

dan telah kami uji kaun Aad dan Tsanud)," namun AI Kisa`i lebih
suka apabila ayat ini menjadi ma'fAzt/paddy  'ififJt '+{3ii<6  "£a/"
mereha   ditimpa   gempa   yang   dahsyat,"   mcksndnya.,   germpa,   Irfu

menimpa kaum  `4ad dan rs¢mc4d.

Az-Zuj.aj  mengatckan  bahwa  pengertian  dari  ayat  tersebut

adalah "Kami telah menghancurkan kaum `Aad dan Tsamud."

Ada yang mengatckan, bahwa makna dari ayat tersebut adalch
"Katckanlah  kepada  kauni   `4a!d ketika  kami  mengutus  nabi  Huud

kepada mereka, tetapi mereka mendustakannya, hingga kami akhimya
men8hancurkan mereka. Demikian juga halnya dengan kaum Tsamud,
kami  telah  mengutus  seorang.  Rasul  kepada  mereka,  tapi  mereka
mendustakannya  dan  kami  hancurkan  mereka  dengan  gempa  yang



sangat hebat sebagaimana kami hancurkan kaum  `Aad dengan angin

yang sangat dchsyat."

E= <;±  ifL)  "Dan  sungguh  telah  nyata bagi  kanu,"
wchai  selun]h  orang  kafir. J±,  `.Dart  (puing-pwing)

fempczf fz.#ggcz/ mereha, " mcksudnya, kami hancurkan mereka dengan

batu sebagai tanda akan kehancuran mereka.    i±£;£Jt £{j  <j:i;2jT
•Fae}"Dansyetanmdyadikanmerekamemand_ang_b:ikperb:atan-

perbwaf¢#  mereha, "  maksudnya,  mereka  mengira  bahwa  perbuatan
mereka itu adalah benar.

•     ±ji)i i .ii'i:i  "Lalu ia menghalangi mer,eha .d,a.rj j?I,:;,.

tfl//aA/,"   maksudnyay   dari   jalan   yang   benar.    Z±±r±i::   i;e
"Sedangkan  mereha  adalch  orang-orang  berpandangan  tajan. "

Ada dua pendapat dalam masalah ini:

Pertoma,  mereka  berada  dalam  kesesatan.  Demikian  yang
dikatakan oleh Muj ahid.

Kedra, mereka sudah bisa membedckan antara yang benar dan

yang salah dengan adanya bukti-bukti yang dibawa oleh para Rasul.
Ini adalah perkataan orang lain selain Mujahid.

Sescorang    itu   baru    dikatakan   mengetahui,    apabila    dia

mengetahui  sesuatu  secara  pasti.  AI  Fara`]643  mengatakan  bahwa
mereka  sebenarnya  adalah  orang-orang  yang  berakal  nanun  tidak
mempergunakan akalnya dengan baik.

Ada   yang   mengatakan   bahwa   telah   didatangkan   kepada

mereka apa yang seharusnya didatangkan dan telch jelas bagi mereka
adzab yang bakal mereka terima.

1643 Lih. Ma 'an|. j4J 9%r `a# (2/317).



Firman AIlah :

xp'`!i;ytr££~£ifr'p'=;iry'cj£+y'G#¥'
6j;i ife © ee  Sgicj cfb'.1.i c+3 L;;±=:`6

'i±;2!f'd-£`i£,+€A{€z±;i=+g\:gj£\:r,3i£,Lcr;=j=j;i,>

cL=tjt3j:iic.i±j€j`yT9t>t±z:ijrizj
©<±J:;;-::=iiiSIZ-cS:B=€±j!,,rat

C`Dan Ouga) Qarun, Fir'aun dan Human. Dan sesungguhnya telah

datang kepada mereha Musa dengan (membava bukit-buldi)
keterangan-keterangan yang nyata. Akan tctapi mereka berlaku

sombong di (muka) bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang
luput (dari kehancuran itu). Maka masing-masing (mereka itu)

kani stksa disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada yang
kami timpakan kepadanya hujan bat kerihil dan di antara mereka

ada yang ditimpa suara keras yang mengguritur, dan di antara
mereka ada yang kani benamkan ke dalam bumi, dan di antara
mereka ado yar.g kami tenggelamkan, dan AILah sekali-kali tidak

hendak menganiaya mereka, akan tctapi merekal,ah yang
me»gr»try¢ dz+I. merck¢ sc»dz.ri " (Qs. Al `Ankabuut [29] : 39-40)

Fiman Allah SWT, L<S£=r; CLfip' CL#u'  "Da# a.#ga/
ga!rw#, Fz.r'aw# dam Ha»¢a!#. "   AI Kisa`i`644 berkata, ``Jika kanu mau,
maka ayat ini kembali pada kaum `Aad, dan jika kamu mau bisa juga
kembali pada ayat  +±±J{ ¢; if its  ``£a/" z.a me»gAa/a»gz. mereha

\644 Lib. |'rab AI Qur`an (312S6).



drrz. /.a!J¢H  /A/Jc!A/, " maksudnya,   syetan men8halangi Qarun, Fir`aun

dan Haman dari jalan Allah SWT.

Ada  yang  mengatckan  bahwa  Allah  SWT  menchancurkan
mereka  semua  setelah  Allah  mengutus  Rasul-Nya  untuk  mengajak
mereka kembali ke jalan Allah.

Lf±#\ a, .\J)'©S "Ahan tetapi mereha berlaku sombong
dz.    /mwhaJ     bw"z.,"    maksudnya,    mereka    sombong    dan    tidak

mengindahkan  kebenaran  yang  datang  dari  Allah  SWT.      i;g'lzj

<ir3±  "Dan   tiadalch   mereka   orang-orang   yang   luput   (dari
freAa!#cwr¢" I.fw/, " maksudnya, tidak   lolos dari adzab Allah. Ada yang

mengatakan,  bahwa  mereka  tetap  dalam  kekufuran,  padahal  telah
banyak orang yang kufur  sebelum mereka dan mereka semua telch
dihancurkan oleh Allah SWT.

S,.dead;S=;:'b#if;¥:ny:razmRI?s'.:`:-"m%:tfmfre¥ch:"a'faife!.
m¢#sfe#b kapada  6i:ji , atau kani akan adzab mereka sesuai dengan
dosa mereka masing-masing.   \=~C-  3j€ \:i:.ji ;Z r;=j  "M&ha  dz.
antara  merek;a  ada  yang  kani  timpakan  kepadanya  hajan  batu
ker!.fa./, "    yaitu  kaun  Luth.   Atau  mereka  diadzab   dengan   angin
kencang  beserta  hujan   kerikil,   yaitu   yang   dipergunakan   sebagai
siksaan.

±±±;i)i '='S=jj  ti rf e6 "Dan  di  antara mereha  ada yang

d..£!.mpa   sw¢rcz   keras  )/czng  me#gg%j®fwr, "  yaitu  Bani   Tsanud   dan

Mrtyan.  6!fifi\ g±>\£i:I :i iiis "Dan di anta_rf t.::::re,ka ?da
yani hami benan;ran ke dalam bumi, " yckrfu Qarm. I:ifif} t Li±3
"Dan  di  antara mereka  ada yang ka:mi  tenggelamkan,"  ya;in keTi]m

nabiNuldanfir'aunbesertaparapengikutnya.£€€±£}~'rit<,|±6jE
"Dan  Allah  sehali-kali  tidak  hendck  menganiaya  mereha,"  kerrena



AIlal  sebelumnya  telch  memberikan  peringatan  dengan  mengutus
Rasul  kepada  mereka,  akan  tetapi  mereka  tetap  in8kar  dan  tidak
mengindahkan peringatan deri Allah yang disampaikan oleh nabi dan
Rasul yang diutus kapada mereka.

Firman AIIah :

±;==!-td£=r:~tfbi,4fif+i,'.c„L,i=f€jfj#
OSiejL±;==ii£;±'±±#'t<rji£4j±fe'.ii±f

jl5;Jcrif+p'jd,fG±;i:;jt'+;2a{6£©CL#
cjdru,tfu,q±+rifj£<y'fdi±j©'fr=j.tj£±p-t

©6Jng'tY`L-giv;
``Perumpamaan orang-orang yang mengunbil pelindung-pelindung

selain Allah adalah seperd laba-laba yang membuat rumah. Dan
sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba
kalau mereka Mengctahui. Sesunggul.nya Allah mengetchui apa
saja yang mereka seru selaln AIlah. Dan dia Maha Perkasa hagi

Maha BijaksanoL Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat
untuk manusia, dan tiada yang memahaninya kecudi orang-orang

)J¢»g bcr#m«. " (Qs. Al `Ankabuut [29] : 4143)

Firman AIlah SWT,   1~tlBi ,4af +u'. cr, i.i=f ajf j#
±S±;:jj\    ±={ "Perunpanaan  orang-orang  yang  mengcrmbil
pelindung-pelindung  selain  Allah   adalah  .seperti  laba-laba."     AI
A]thfasy mengatckan    ±;a;=jl  }=3'ayat ini berhenti di sini,



kemudian Allah menceritakan kisah dari laba-1aba dengan firman-Nya
\=;'.    ii2f  "ya«g memb%af r"mafr. " Ibnu AI Anbari mengatckan
bahwa pendapat ini salah, karena   \=a'.  ii=Zf merupckan sA„ dari

i;==;-t,  seolch-olch  Allah  berfirman,  "Saperti  laba-1aba  yang
membuat runch." Jadi, tidak diperbolehkan berhenti pada sfez./¢A tanpa

adanya maasAzf/. Saperti pada fiman Allah,  ll'\:=i J± 2\=J-i J#
"Saperti  keledal  yang  membowa  kitab-kitab  yang  teba|."\64S  Yam:8

menjadi sAz./¢fa  di  sini  adalah 2\=Led-i, jadi tidck boleh berhenti pada

kata2\=±ttanpadilanjutkandenganJ±.

AI    Farra`    mengatakan    bahwa    sepertinya    Allah    SWT

memberikam  gambaran  bagi  orang  yang  menyembah  tuhan  selain
Allah,  sama sekali tidak ada manfaatnya,  saperti rumah yang dibuat
oleh  laba-1aba,  dimana kita  semua tahu bahwa rumah  laba-laba itu
sama  sekali  tidak  dapat  melindundnya  dari  udara  panas  maupun
dingiv.TidakbolehberhentimembacanyapadakataAnkabuut,karena

yang  dijadikan   sebagai   perumpamaan   oleh   ayat   tersebut   adalah
runalhnya yang sama sekali tidck dapat melindungi dirinya dari cuaca

yang ada, sama saperti tuhan yang disembch selain Allah yang sama
sekali  tidak  ada manfaat  ataupun mudharatnya.   *i#.i €|ji  &S
"Dan sesunggwhnya runah yang paling lemah, " "cksNIch:ya,,  rumch

yang paling lemah, adalah *ffi.i =;j  "R«mofr /abc-/ab& "
Adh-Dhahhak  mengatakan  bchwa  Allah  SWT  memberikan

perumpamaan bagi tuhan yang disembah selain Allah,  saperti sarang
|aba-|aba.'646   C|;I:a  S\=j   "KaJa%  mereke  Me„gefafo%I.. "  i
berkaitan    dengan    sarang    laba-laba,    seandainya    manusia    itu
mengetchui  bahwa menyembch berhala  itu  seperti  sarang  laba-1aba

::: Q4S;£r] J='u;£ [£]in5..Dhahhck,  disebutlran  olch  An-Nulas  dalam  J'r¢b  "

QprT`an(312S]).



yang  tidak  ada  manfaatnya  sama  sekali.  Inilah  perumpamaan  bagi
mereka yang menyembah tuhan selaln Allah, hendaknya mereka tahu
bahwa rumah atau sarang laba-laba itu amatlah rapuh.

Para pakar ilmu Nalwu mengatakan bahwa huruf fcz` pada kata
4#habztztf merupakan huruf tanbahan, karena menunjukkan bahwa dia
itu kecil dan jamak serta kalimat itu adalah mzt `a7!»czts (feminim).

Diceritakan dari Zaid bin Maisarah bahwa laba-laba itu adalch

syetan yang dirubah wujudnya oleh Allah SWT.

Atha` AI Kharasani berkata, "Sesungguhnya laba-laba itu telah

dua  kali  menenun  membuat  jaring  untuk  menyelamatkan  utusan
Allah, pertana menyelamatkan nabi Daud ketika sedang dicari oleh
Jalut,   kedua  saat  menyelamatkan  nabi   Muhammad   SAW  waktu
sembunyi di dalam goa, oleh karena itu kita tidak boleh membunuh
|alia.|aba'647 tanpa ala alasan yang kuat."

Diriwayatkan   dari   Ali   RA.   dia   berkata,   "Bersihkanlch
runalhau dari sarang laba-lal>a, karena apabila kita biarkan maka akan
menyebabkan   kemiskinan,   dan  menolak  ragi  juga   menyebabkan
kchskinan.»1648

Fiman Allah SWT, j{S c ,,.,4;y'. c,, <±±£¥ ( '+L¥ alf iL
"Sesungguhnya Allah mengetahai apa saja yang mereha sera selain

j4J/¢fe. " rna sama artinya dengan a/-/adez. (yang),  dan huruf cr, untuk
menyatakan  sebagian.  Apabila  sebagai  tanbahan,  mcka  maknanya
untck  menegaskan  dan  tidak  merubah  maknanya.  Makna  dari  ayat
tersebut adalah "Sesungguhnya AIlch SWT Maha mengetahui bahwa

t647 Disebutkan olch AI Mawardi dalam tatsimya (3/247).
L6484tsarinidariA|i,dandisebutkanolehlbnuAthiyyahdaland/MWAarr-¢r.4/

Wa/.ie(12/223).



tuhan yang disembah selain-Nya itu sangatlah lemch dan tidak bisa
berbuat apapun untuk orang yang menyembahnya."

`Asim,  Abu Jim dan Ya'qub membaca ")/ad'ctw#cr  dengan

huruf yaa  Abi  Ubaid juga memakai  cara  seperti  itu  sebagai  tanda
untck   menyebut   unmat-ummat   terdahulu.   Sedan8kan   yang   lain
membaca dengan huruf "tan" sebagai tanda KfoI.fab.

Firman  Allah  SWT,   }£2¢Y.i  dfrj    "Da#  per%"pamaa#-

perwmp¢maa#  I.#z., " maksudnya,   semua contoh  ini  telah disebutkan
dalan  surah  AI  Baqarah]649  dan  surah  AI  Haij]65°  serta  surah  yang

laimya.   \±±';;L< atau kani jelaskan,  ~ca3i; Cj .ur,fu, "Kamz. bz/af

:i:,#££,i:a,„..`,:#?,gy€ffe:::"k:::yal"i,:,:hck.:uan¥oa:an:e;:k:
mengenal    Allah,    sebagaimana    Jabir    meriwayatkan    dari    nabi
Muhammad  SAW,  beliau  bersabda,  "Chong  )Jang  ber].Jmw  adaJafl
orang yang bisa memahani Allah SWT kemndian tact mdyalankan

apayangdiperimtchkandanmdyawhiyangdinurkalnya."

Firman AIlah:

;=S,a,,Sc3~6£ej£.£L;3€Y.S*j±±jf2at£

© de,fli
``Allah menciptckan langit dan bumi dengan hak. Sesungguhr[ya

padayangdemikinnituterdapattanda-tondakekuasaanAuahbagi
ora»g-ora»g m«Armz.». " (Qs. AI `Ankabuut [29] : 44)

'649 Lib. Tafsir ayat 26 dari surah AI Baqarah.
'65° Lib. Tafsir ayat 73 .dari surah AI Hajj.



Fiman  Allah  SWT,  e{j?.i Lij€Y-S  j{j:=£Ji 'rif 61   "4//aA
menciptakan langit dan buni dengan hak, " "cksndnyal, rneap:lnyai
tujuan dan tidak sia-sia. Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud
dengan  fa¢g  di  sini  adalah  ucapan  dan  kemampuan  Allah  untuk
menjadikarmya.    `i;S'   =l},`S  i  6i    "Sesw#ggrfeH);a  padc  );¢#g
demz.fo.a7®  I.fw  ferdrpaf f¢#dr+¢7!dr, " mcksudnya,   menjadi tanda dan

bukti kekuasaan Allah SWT.  <}*ji]§{ "Bng]. orfl#g-ora7cg 7#whaz.#, "

maksudnya, bagi orang yang beriman kapada-Nya.

Firman AIlah :

:|j±!{ai±Jjcafj,f5tt9.tct,¢'ici;i~CSt
t£;+fi{jj;±=i,&ifF'u'fr.`b~9~ffi.t+#

© 'bife
"Bacalah apa yang telah divakyukan kapadrmu, yatw AI Kitab (AI

Qur` an) dan dirikanlch shalat. Sesungguhnya shalat im mencegah
dart ®erbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. I)an sesungguhnya
mengingat ALllah (shalat) edalch lebih besar (keutanaarmya dart
ibadah-ibadah yang lain). I)an Allah mengctahui apa yang kamu

Aer/.cka». "(Qs. AI `Ankabuut [29) : 45)

Dalam ayat ini dibahas empat masalch:

Pe"¢md[:  Firman  Allah   St   perintah  untuk  membaca  dan
mempelajari  isinya,  telah  dijelaskan  pembahasannya  dalan  surah



ThaalaaL65L.  Pada  pemulaan  kitab  juga  telch  diperintahkan  untuk
mempelajarinya, kitab yang dimaksud adalah AI Qur`an.

Jred"a: Fiman Allah SWT,   h;jig)i   i,f5  "Da% d!.r!.kemJafr
she/af. "  Kfoz.ffoab-nya kepada nabi Muhammad SAW dan ummatnya,

atau  mendirikan  shalat  pada  waktu  yang  telah  ditentukan,  dengan
segala bacaanna, ruku, sujud, tasyahhud dan segala syarat dan rukun

yang   ada.   Hal   ini   telch  dijelaskan  dalan   surch  Al  Baqarch]652
sehinggatidakperludijelaskankembali.

jrcfz.gin Fiman AIlah SWT,  g~ca-t + Cfi£ :13£4}i €;i

f±ii|  .Csesunggwhnya   shalat   itv   Tenceg?h. .da: . ®ehat`:in-
perbwaf¢#J  kejz.  da#  mw#gfror. " Mcksudnya adalah  shalat yang lima
waktu itu dapat menan8kal dosa-dosa yang ada di antara kelima waktli
shalat tersebut. Sebagaimana dij elaskan dalam hadits nabi SAW,

p`;ir,a,±iirapJri;++irG>ifa`®Ji}'L;fJi
:'jj  .;.± 9:;a ;, u*~' dy  :ijj'j 9;.¢ ¢,;; * j=~' in

.u:rfu®i ir ^&` j*; urfuoi pifai ir ar,'is
``Bagivmana  pendapat  halian   seandalnya   di   depan  pintu

rurrrahm ada sungiv dan kanu mandi lima hali dalam schari,

apahah   masih   ada   hotoran  yang   tersisa?"   Pare  sdrzwtoat
menjawab,  "Pasti  tidak  akan ada lagi kotoran  yang tersisa."
"albiSA:IVbe;rsalDde,"Sepertiitulahperumpamaanshalatlima
waktu, AIlch SWT akan menghapus dosa-dosa denganrrya.

1653

t65' Lib. Tafeir ayat 124 dari sunh Thachaa.
'652 Lib. Tafsir ayat 3 dari surah AI Baqarah.
1653  ][][R   At.Tirmidzi  da|an  j4J  j4da6  tiab:  No.   80.  in  AI  Bulchari  dalam

pehoahasan   tentang   Waktu-walrfu   Shalat   bab:    No.6   juga   Muslim   dalam
pedbatasan  tentang  masjid  1/462.  An-Nasa`i  dan  Ad-Darimi  dalan pembahasan
tentangShalatlbnuMajahdalampelhoahasantentangiqamahdanAhmaddalam.4/
Musrrad.



HR.  At-Timidzi  dari  hadits  Abu  Hurairah,  dia mengatckan
bahwa hadits ini adalah feas¢7I sftafoz.A. Ibnu Umar mengatakan

bchwa   yang   dimcksud   dengan   shalat   di   sini   adalch   AI

Qur`an.1654   Tadi,   maknanya  adalah  "Ayat  AI   Qur`an  yang
dibaca   ketika   shalat   itu   dapat   mencegah   pelakunya   dari

perbuatan keji dan munkar, begitu juga dari perbuatan zina dan
maksiat laimya."

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):   "Ada  hadits  shahih  yang
"engatdran, ` Shalat itu dibagi antara Aha dan hanbaku menjadi dua
bagja"."t655  Yang dimaksud adalah bacaan AI Faatihch.  Hamad bin
Abi Sulaiman, Ibnu Juraij dan AI Kalbi mengatakan bahwa 4/  `4bdci
di sini selana dalan shalatnya itu dia tidak melakukan perbuatan keji
dan  munkar,  atau  dengan  kata  lain  sesungguhnya  shalat  itu  dapat
mencegah dari kemunkaran selana masih dalam waktu shalat.

|bnu  Athiyyah]656  berkata,  "hi  merupakan  kesimpulan  dari

semua pendapat yang ada."

Semua ini  merujuk pada hadits  yang diriwayatkan Anas bin
Malik, dia berkata, "Ada seorang pemuda dari kalangan kaum Anshar

yang shalat bersama nabi SAW dan dia tidak meninggalkan perbuatan
kotor ataupun mencuri kecuali dosa yang telah dia lakukan. Pemuda
itu kemudian menanyakannya kapada nabi  SAW, beliau menjawab,
"Sesungguhnya  shalatmu  akan  mencegahnya. "  Alcan terfupi pen:nda

itu masih  tetap  berdoa  dan memohon  ampun kepada Allah,  hingga
akhimya      Rasul      berkata,      "Brfu7®hafo      swd¢fo      j4ha      hafaha#

]654 f4tsar ini  dari Ibnu Umar,  dan disebutkan oleh AI Mawardi dalam tafsinya

(3/i25458SudahadapembalasarmyadarisuraliAIFaatinah.

\656 Lwh. A| Muharrar AI Wofiz (\2/226).



kepa!drm#. '''6j7 Ada tiga penafsiran dalam  ayat ini  saperti  apa yang

dikatckan oleh para m%Aagqz.a ®eneliti) den mw/¢Ssz.r ®ckar tafsir) AI

Qur`an.

Ada yang mengatakan, bchwa yang dimcksud dengan   i,f!
€j{±}{   adalah    melaksanckan   shalat   dengan   segala   syarat   dan
rukunya.  Hikmahnya  adalch  shalat itu  dapat mencegah pelakunya
dari  perbuatan  yang  keji  dan  tercela,  karena  dalam  shalat  itu juga
terdapat bacaan AI  Qur`an  yang telah  ditentukan oleh  Allah  SWT.
Ibadah shalat menyertckan seluruh anggota badan, apabila orang yang
akan melaksanckan shalat itu telch masuk ke mz.forczb (tempat shalat)

maka dia harus khusyu'  men8hadap tuhannya karena sesungguhnya
dia  sedang berada dihadapan Allah  dan Dia dapat melihatnya.  Jika
seseorang dapat melalkan itu dengan benar, mcka akan selanatlch
dia  dari  segala  bentck  kemaksiatan  yang  ada.  Tujuan  yang  ingin
dicapal  dari  semua  ini  adalah  pendekatan  diri  kapada  AIlch  SWT.
Dengan melakukan  ibadch  shalat ini maka  akan tampaklch wibawa
seseorang dan itu tidak akan hilang hingga nanti dia melakukan shalat

yang berikutnya. Inilah makna dari penjabaran semua ini, hendaknya
sapertiinilahseorangmukminmelakukanibadchshalatlimawaktu.

Menurut saya (AI Qurthubi):  "Apalagi kalau seseorang itu
menganggap  bahwa  ini  adalch  shalatnya  yang  terakhir  kali.  Inilah
maksud yang sebenamya, karena kematian itu tidak kenal waktu dan
tempat. Kematian itu bisa teljadi kapan saja dan di mana saja, tidak
mengenal tempat, walrfu maupun penyakit.  Semua orang sependapat
dan tidak seorang pun yang mengingkarinya."

Diriwayatkan  dari  sebagian  ulama,  bahwa  Rasulullah  SAW

setiap akan melakukan shalat badannya gemetar dan kulitnya seperti

`657Disebutkano|ehlbnuKatsirdalamtafsimyasecaramakananya(3/415).



kekuning-kuningan.    Setiap   ditanya   penyebab   semua   itu,   beliau
1[n!ch3trNIatoito,   "Aha   sedang   berdiri   dihadapan   Allah   SWT,   berdiri

dthadapan roy a yang ada di dunia saja Aha gemetar, bagainana jika
aku    berdiri   dihadapan   Rdya   dirdya."    ITka,   den:Ikiar+   cala,   ki:+z*

melaksanakan shalat, maka pantaslah kalau shalat itu dapat mencegah
diri kita dari melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah SWT.

Orang   yang   shalat   tidck   dalan   keadaan   khusyu'   mcka
shalatnya akan sia-sia dan tidak membuahkan hasil apa-apa -saperfi
halnya  shalat  kita-  meskipun  telah  sering  melakukan  shalat  tapi
masih  tetap  melakukan  maksiat,  padahal  kemaksiatan  itu  membunt
kita jauh dari Allah SWT,-meninggalkanshalat itu akan membuat kita
semakin jauh dari hidayah Allah SWT.

Ada sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu
Abbas,  Hasan  dan  AI  Akhmasy  mereka  berkata:  Rasulullch  SAW
bersehoda, " Barangsiapa yang shalatnya tidck dapat mencegah dirinya
dart berbiiat keji dan munkar, mcka tidak akan menambahkan apa-

apakeoualisemakinjouhdariA||ahswT.''1658

Diriwayatkan bahwa tidak benar jika Hasan meriwayatkan dari
nabi SAW, ini adalch sanad yang salah.

|bnu  Athiyyah]659  berkata:  Saya  mendengar  ayahku  berkata,
"Apabila kita perhatikan dan kita teliti maknanya, maka tidak boleh

kita   mengatakan   bahwa   shalatnya   orang   yang   bermaksiat   itu
menjauhkarmya  dari  Allah  SWT,  karena  seolah-olah  shalatnya  itu
termasuk perbuatan mcksiat.  Makna yang cocok adalah shalat orang

yang  berbuat  maksiat   itu   tidak   akan   ada   artinya  dalam  ran8ha
pendekatan diri kepada Allah SWT. Shalat orang tersebut akan sia-sia

t658 Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalan tafsimya (3/414).
1659 Lth. A| Muharrar AI Wofiz (121226).



kecuali jika dia meninggau[an perbuatan maksiat yang selama ini dia
lakukan."

Dikatakan  pada  Ibnu  Mas'ud,  "Sesungguhnya  fulan  sering
melakukan  shalat."  Dia pun berkomentar,  "Sesungguhnya  shalatnya
itutidckberartiapa-apakecualijikadiamentaatinya."1660

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):  Secara  garis  besar,  makna

hadits tersebut adalah, "Shalat yang demikian itu hanya clan membuat
kita  ].auh   dari   Allah  dan   dengan   shalat   seperti   itu  hanya   akan
menjadikan Allah murka kepada kita." Hal ini mengisyaratkan kapada
kita.bahwa shalatnya orang yang berbuat keji dan munkar tidak akan
menghasilkan apa-apa untuk'diin-ya'.~-A  --1 ~    ~`--n'--

Ada   yang  berpendapat   bahwa  hadits   tersebut   merupakan

khabar yang berarti perintah. Yaitu perintch kapada orang yang shalat
untck berhenti  melakukan perbuatan keji  dan  munkar.  Shalat  tidak
bisa men8hentikan perbuatan mcksiat, karena shalat hanyalah sebagai

penyebab untuk men8hentikan perbuatan keji tersebut. Hal ini dapat
kita lihat dari firman Allah,  a.i #  :±;  \g\'ri  "Jftl.Jafe fo.ffl6
(catatan) Kami yang menuturhan terhadapmu dengan benar.":66\ i.rg?
dari firman Allah yang lain,  £,A> Sg'C+>'pe`. j¥ \££i£.  ;{j£' 6'£€ ii
'b%;i   ``Alou    permchhah    Kami    menurmkan    kapade    mereka

keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan  q¢ebenaran)  apa yang
mereha selalu memperselutukan dengan Tuhan2"1662

IKlcemp"   Fiman   AIlah   SWT,   3{£=i  ,&f  j5|j'}`L'>`     "Da»
sesungguhnya    mengingat    Allah    (shalat)    adalch    lebih    besar

(keutanaannya  dari  ibadah-ibadah yang  lain), "  "cksndnya,  AI]ch

'6cO 4tsa!r hi dari mnu Mas'ud, disebutkan oleh lbnu Athiyah dalam JZ}z.d.
166` Qs. A| Jaatsiych [45]: 29.
1662  Qs. Ar.Ruun [30]: 35.



SWT  akan memberikan pahala dan  ganjaran kapadanu  lebih besar
nilainya dari dzz.kj.r yang kanu lakukan ketika beribadah atau ketika
sedang  shalat.  Makna  seperti  ini  dikatakan  oleh  Ibnu Mas'ud,  Ibnu
Abbas,  Abu  Darda`,  Abu  QulTah,  Salman  dan  Hasan,  Ath-Thabari

juga beapendapat yang sama.

Diriwayatkan secara marfw ' dari hadits Musa bin Uqbah dari

Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW dalam hal Fiman Allah
S;INT,:;±±fi)':I;i;"DansesungguhnyamengingatAllah(shalat)
adalah  lebih  besar  (kou:lanaannya  dari ibadah-ibadah yang lain),"
bdian ben:sob;baa,  "Allah  SWT  akan  memberikan  pahala  yang  lebih
besar dari dzikirrrm kepada-Nya. "

Ada yang belpendapat bahwa dzikir kapada Allah dalam shalat

dan ketika membaca AI Qur`an itu lebih baik dari segalanya.

Ada juga yang mengatakan bahwa dzihir kapada Allah secara
konsisten itu lebih besar pahalanya daripada   shalat yang mencegah
diri dari perbuatan keji dan munkar.

Adh-Dhahhak  mengatakan bchwa  ingat  kapada  AIlah  disant
melakukan sesuatu yang diharankan sangatlah besar pahalanya disisi
Allah SWT. Ada juga yang mengatakan bahwa makna yang dinaksud
adalah   ingat   kapada   Allah   dalan   rangka  menjauhkan   diri   dari

perbuatan   keji   dan   munkar   sangatlah   besar   pahalanya.   ,4frbar
terkadang artinya sana dengan habz.z.7..

Ibnu Zaid dan Qatadah mengatckan bahwa dzikir kepada Allah
lebih   besar   pahalanya   dibanding   ibadah   yang   lain.   Ada   yang

bexpendapat  bahwa  dzikir  kepada  AIlah  dapat  mencegah  seseorang
dari  perbuatan  malksiat,  setiap  orang  yang  selalu  dzikir  tidak  akan

menyangkalnya.  Mereka  pasti  clan  membenarkan  pendapat  seperti
itu.



Ibnu Athiyyah berkata, "Menunt saya, makna dari  ,raf jfj'!`j

:;±±  `Dan  sesungguhnya  mengingat  Allah  (shalat)  adalah  lebih
besar fteutamaarmya dart ibadah-ibadah yang lain)' addrch rrNIthck.
Yaitu  orang  yang  melaksanakan  shalat  akan  terhindar  dari  segala

perbuatan  keji  dan  munkar,  karena  apa  yang  dia lakukan  di  dalan
shalat clan dipraktekkan di luar shalat. Perbuatan keji dan munkar itu
tidck alkan bisa dihentikan kecuali oleh orang-orang yang selalu ingat

kepada Allali baik pada waktu shalat maupun diluar shalat.

Pahala   yang   bakal   diterima   oleh   orang   saperti   itu   clan

diberikan  berlipat  ganda  oleh  Allah  SWT  sebagaimana  disebutkan
dalan hadits

0                                 .   ._,     ,                       ®                                               .,     ,

* a i';...JJ Cj:J a'£';.. ,;;J a .J';...i
I * g * gT3\ i;-to+;

``Barangsiapa mengingat-Ku dalam  dirinya,  mcka  Aha  akan

mengingatnya dalan dirt-Ku, dan siapa mengingat-Ku dalan
lchalayck   ramal,    mcka   Alou    akan   mengingatnya    dalam
lchalayakranalyanglebihbaikdarimereka."\663

Gerakan di  dalam  shalat memang tidak akan bisa mencegch

seseorang  dari  perbuatan  keji  dan  munkar,  akan tetapi  dzikir  yang
benar-benar keluar dari dalam hati yang dibarengi dengan ilmu yang
memadai,  itulah yang bakal  dapat membentengi  diri  dari perbuatan

yang  keji  dan  tercela.  Allah  SWT  akan  memberikan  hidayah  dan
cahaya ilmu sebagai hasil dari dzikir seorang hamba kepada tuhannya
selana ini. Allah SWT berfirman,  .f€fsi 'dJJS8  "Kflre#a i.f#, I.#grf/¢fe

`663  HR.Muslim dalam pembahasan tentang Dzz.k±.r waddt£ 'cl bab:   A/ fJczfssw  `cr/cr

dei.frz..Jhafe    4/2061,  juga  disebutkan  oleh  AI  Bulchari  dalam Kz.faabwf-fczc{A!.d  .  At-
Timridzi dalam ,4d-Da 'wa!clf.  Ibnu Majah pada pembchasan tentang  etika  .  Ahmad
dalanA/Mus#¢d(2/251



kanu kepada-Ku niscaya Aku ingat ®ula) kepadamu."\664  A;Vat yaITg

masih   tersisa   hanyalali   perumpamaan   tentang   apa   yang   telch

dijanjikan   Allah   SWT   kepada   hamba-Nya   serta   anjuran   untuk
melakukan segala hal yang diperintah -Nya.

Firman Allah:

iife&jry€±;==iej`!y€it£±tj±iijfty',`
•j=a+'gjca'!j;±±=j'£fpfeQ'£f9i~cj`tL'\:.fjjir,

6.S`6€1|=saj.ta3fa.j;fich,`ir5©6L#,'al'£395
ife'.[j:,ch>3{,±:I;e~y'frij:,^>6L±,i£:€£?Tprg\:

©6Lfeifa.fy`£~ci€6>
"Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli kitab, melalnkan

dengan cara yang paling balk, kecuali dengan orang-orang zhalim
di antara mereka, dan Katahanlah, ` Kami telah beriman kepala

quitab-kitab) yang diturunkan kepeda kami dan yang diturunkan
kepadamu, Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya
kepada-Nya berserah dirt. Dan demihian ®ulalch) kami turunkan

kepadamu AI Kitab (AI Qur`an). Maha orang-orang yang telah kami
berikan kepada mereka AI Kitab (Taurat) mereka beriman

kepadanya (AI Qur`an), dan di antara mereka (orang-orang kafir
Makkah) ado yang beriman kepadanya. Dan tiadalah yang

menginghari ayat-ayat kami selain orang-orang kofir."

(Qs. AI `Ankabuut [29]: 46-47)

]664 Qs. A| Baqarah [2]:  152.



Dalani dua ayat ini ini dibahas dua masalah:

Perfq[m¢:  Para ulania berbeda pendapat  dalam  Fiman Allah

SENT:,Li±S'Jil[3±:$4;"Danjanganlchkanuberdebatdengan
*4A/z. ke.fczb. "    Mujahid mengatckan bahwa yang dimcksud adalah para

penduduk Makkch.  Jadi  diperbolehkan untuk berdebat  dengan Ahli
kitab   di   Makkah   dengan   cara-cara   yang   baik,   artinya   dengan

mendoakan  mereka  dan  mendengar  pendapat  serta  dalil-dalil  yang
mereka kemukakan. Semua jawaban yang mereka berikan hendaknya
kita kembalikan pada keimanan. Bukan dijadikan sebagai bahan atau
alasan untuk memperkenin suasana dan membuat suatu pertengkaran.

Fiman  Allah  SWT,  ia,  i;11;   &jf Y€! SJ=:i a c!1 Y€£
"Melainkan  dengan  cara yang paling  baik,  kec:uali  dengan  orang-

ortz»g  zAa/z.in  dz.  a»/axe  me7icka. "  Maksudnya  adalah  orang-orang

yang  zhalin,  yaitu  mereka yang  telah  diberikan penjelasan nanun
tetap  memban9kang  dan  tidck  mau  mengikuti  aturan  yang  telch
digariskan oleh Allah SWT.

Ada  yang  mengatakan,  bahwa  tidak  boleh  berdebat  dengan
siapapun  ahli kitab  yang berinan kepada Muhammad  SAW  saperti
Abdullah bin Salam dan kelompoknya.  ;I::i ;e d€'! Y€! "Me/az-»ha#
dengr# care y¢#g paJI.ng ba!z.4, " maksudnya, dengan perkataan yang
sopan  dan  lemah  lembut,  sehingga  tidak  menyakiti  hati  mereka.
Sepertidalanfirman-Nyap;==:i;eL!CtY€£"Me/oz.#ha#de»gr#car¢

);a#g pr/I.ng bag.fr. "   Maksudnya adalah orang-orang yang masih kafir
dari bani Quraizhah dan bani Nadhir serta yang lairmya.

Ada yang mengatakan,  bahwa  ayat ini di-ma»szffrA  (dihapus)

oleh  ayat  peperangan,  yarfu  firman  Allah  SWT,   Y'   <}Si \|j;£

fih> 6Si3?. "Perangilah orang-orang yang tidck beriman kepada



4//CZA."1665   Sebagaimana   dikatakan   oleh   Qatadch.    i;I£    &ji'r Y€!
"Kecwa/I. de7!gr7! orczng-o7i¢#g zfo¢/I.in, " maksudnya, orang-orang yang

mengatakan bahwa Allah SWT mempunyai anck. Mereka berkata,  Jut:
fi'|;:: ,fit "ra»g¢» ,4//¢A ferbe/e»ggr,"1666 dan juga berkata,  ;3S al{ 6i

``Sesw#ggrfa#);a 4/Jafe misfa.#."]667 Mereka adalch kaum musyrik yang

tidak mau berperang namun tidak mau membayar upeti, maka jauhilah
mereka.

An-Nuhas]668  dan  yang  lainnya  mengatakan,  bahwa  mereka
menyanggah pendapat  orang  yang mengatakan bchwa  ayat  tersebut
telah  di-ovcz»sztAfa  dengan  alasan  bahwa  ayat  tersebut  diturunkan  di

Makkah, pada saat itu belum ada perintch untuk berperang melawan
orang-orang kafir, begitu juga dengan upeti dan lain sebagalnya.

Mujahid  mengatakan  bahwa  ayat  ini  adalah  Hasan,  karena
Allah  SWT  dalani  memberikan  suatu  hukum  atau  peraturan,  tidak

pemah  mengatakan  bahwa  ini   maus«Afo   atau  tidak.   Akan  tetapi
mcz7esttkA  atau  tidaknya  itu  dilihat  dari  ndanya  udzur  atau  adanya

alasan aiujjch)  yang masuk akal.  Ibnu AI Arabit669 juga sapendapat
dengan perkataan ini.

Mujahid dan Sa'id bin Jabir mengatakan bahwa Firman Allah
SWT,    .\j}11>     '®.S{ 4\S     "Kecuali   dengan   orang-orang   zhalim,"

maknanya  adalah  orang-orang  yang  menipu  kaum  muslim  dengan
berperang,  hendaklal  dilawan  dengan  pedang  sanpai  mereka  mau
beriman dan memeluk Islam atau mereka mau membayar upeti.

;gi;:ii-|F=|a#9[!35]]::,:1
`.=_Lm.An-Nasikl.waAIMansukhfiAIQuranAIKarim,hal.242.
\669 Lfl\. Ahkam AI Qur`an (31\487).



jredk" Firman Allah SWT,   fgrf5 \1j'£ f9i ~dj`t L'\: .jlj3
•;F€=j±"Dankatakanlch,`Kanitelchberiman?apa:a(hi_tab-Tt.:b.).

yang diturmnkan kepada kant dan yang diturunkan kepadanu'."  AI
Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Orang-orang
ahli   kitch   membaca   kitab    Taurat   dengan   bchasa   Ibrani    dan
menafsirkamya ke  dalam bahasa Arab,  bagi  mereka  yang muslim.
0leh karena itu Rasulullah SAW bersabda,

*i;'i££dy3+qo,irf,ji£±fy
"Janganlah kanu percaya dengan ahii kitab tapi jangan pula

kamu mendustakanrrya. 1670

;±±±j'! f±r?b \=j'£ j9'i ~d;j`t L'\: ijj5    "D¢# fafakenJafr,`Kani  t6lah  beriman  kepada  flcitab-kitab)  yang  diturunkan  kepada

kant dan yang diturunkan kepada[mu'. ' '

Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bchwa Nabi Muhammad
SAW bersetoda, "Janganlah karm bertanya sesuatu kapada ahli kitab,
karena  mereka  itu  tidak  akan  bisa  memberimu  petunjuk  apapun.
Mere:ha itu dalan kesesatan, bisa jadi mereha mendustckan sesuatu

yang  benar  dan  bisa juga  mereha  itu  membenarhan  sesuou yang
Salch.nl67|

Dikatakan   dalam   Sftafez.4   .4/   Bwkfearz.,    dari   Humaid   bin

Abdurralan  dia  mendengar  Muawiych  berbicara  dengan  orang

QuraisydiMadinal,diamenyampaikanberitadanberkata,

'67° |m.  A| Bukhari dalam pembahasan tentang komitmen dengan  agama,  bab:

hodits tHhi Mirha-a SAW , "janganlah kamu bertanya sesautu pada ahli kitab. "
t67] Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsinya (3/416).



"Meskipun dia termasuk orang yang paling benar di kalangan

orang yang menyampaikan hadits, yang berbicara tentang alili kitab,
makakanitetapakanmengLijikedustaanpadanya."1672

Firman AIIah :

ife*,'rfey'u'€c¢€,ri'cr,i*f#LJj
©6Lffl.tff;`{'6£

"Dan ka[mu tidak permah membaca sebelumnya (AI Qur`an) sesucal

Kitabpundankanutidak(permch)wie`riieliissuatuKitchdengan
tangan kananmu. Andalkata quamu pernah membaca dan menulis),

benar-benar rag¥lah orang yang menginghari(mu). "

(Qs. AI `Ankabuut [29]: 48)

Dalam ayat ini dibahas tiga masalah:

perf¢m" Fiman Allah SWT,  rfJ1¢ a,4}3' cr, ift  `=j'L'j
•.Dan hamu tidak permah membaca sebelunnya  (AI  Q}ir`an)  sesuatu

Kz.fab p##."  D¢cmz.r pada kata €,4,; kembali kapada ,4J Kztab yaitu AI

Qur`an yang diturunkan kapada nabi Muhammad SAW.  Atau wahai
Muhammad, kamu tidck pemah membaca kitab apapun sebelumnya,
berbeda dengan chli kitab. Kami turunkan AI Qur`an kapadanu atas
kehendak   ilahi,   seandainya  kanu   pemah   membaca   suatu   kitab
sebelLmnya dan pemch belajar menulis huruf <>:±jJfj.i   ffi3`{.  para
ahli kitab  itu pasti  akan meragukan kebenaranmu  dan mereka pasti
clan berkata, "Sesungguhnya yang kami tahu dari kitab kani bahwa

t672 HR. A| Bukhari dalam pembahasan tentang komitmen dengan agama (4/270).



rasul  akhir  zaman  itu  adalah  seorang  yang  tidak  bisa  menulis  dan
membaca, mcka pasti bukanlah karnu orangnya."

Mujahid  mengatakan  bahwa  para  ahli  kitab  itu  mengetahui
dalani kitab mereka bahwa Muhammad itu adalch seorang yang tidck
bisa menulis dan membaca, lalu turunlah ayat ini.

An.Nuhast673    berkata,    "Ini    menjadi    bukti    kenabiannya

dikalangan   kaum   Quraisy,   karena   nabi   Muhammad   tidak   bisa
membaca dan menulis dan dia juga bukan seorang ahli kitab.  Saperti

diketahui  bahwa  ahli  kitab  bukan  berasal  dari  Makkah,   sehingga
beliau  bisa  mengatakan  kabar  tentang  kenabiannya  kepada  seluruh

umat  dan. hilang|ch keragu-raguan  merelra  semua.  Terbukti  bahwa
nabi  Muhammad  itu  tidak  bisa  membaca  dan  menulis  dan  beliau
bukanlah scorang ahli kitab."

jKedw¢: An-Naqqasy mengatakan penafsiran ayat ini dari Asy-

Sya'bi. Dia berkata, "Sesungguhnya nabi Muhammad SAW itu belum
akan mati  sampai beliau bisa menulis."t674  Ada juga sanad dari Abi

Kabsyah As-Saluli yang mengatakan bahwa nabi Muhammad SAW
suatu  ketika  membaca  lembaran-lembaran  kitab  milik  Uyainah  bin
Hushain   dan   kemudian   meneran9kan   maknanya.   Ibnu   Athiyyah
mengatakan bahwa semua hadits ini dHcz 'zJ"

Menurut   saya   (AI   Qurthubi),   "Terdapat   dalani   S#aAz.A
A41zrs/I.in  dari  hadits  AI  Barra`  dalam  peljanjian  Huudaibiyah  bahwa

nabi  Muhammad  SAW  bersabda kepada  Ali,  Tw/I.sJafe penyarafa#
kita  dengan menyebut  nana  Allah yang  maha pengasih  lagi  maha

penyayang,  inilah  yang  ditetapkan  oleh  Muhammad  utusan  Allah.`

\6]3 LiL |'rab AI Qur`an (31258).
]674  Disebutkan  o|eh  |bnu  Katsir  dalam  tafsimya,  dia  mengatakan,  "hadits  ini

dAa 'z/dan tidrk ada dasamya."



Orang-orang musyrik berkata, 'Seandainya kani tahu bahwa en8kau
adalah Rasulullah (utusan AIlch), pasti kani akan mengikutimu."

Dinyatakan  dalam  riwayat  yang  lain,  "Kani  akan  berikrar
kepadanu."  Akan  tetapi  Muhammad  bin  Abdillch  menulisnya  dan
menyul  Ali  untuk  men8hapusnya`675.  Ali  berkata,  "Demi  AIlah,
saya   tidak    clan    menghapusnya."    Rasulullah    SAW    kemudian
bersabda,     "rw#jwfaha#     fempafH);a     fepadrha."     Kemudian     Ali
memperlihatkarmya  dan  kemudian  Rasul  menchapusnya  lalu  Ibnu
Abdi||aht 676 menulisnya kembali.

Para  ulama  kani  mengatakan  bahwa jelaslah  sudch  bchwa
Rasulullah SAW men8hapus kalimat jtasw/wJJaft itu dengan tangannya

sendiri dan yang menuliskannya adalah Ibnu Abdillah. Hal ini telah
diriwayatkan oleh AI Bukhari dan telah diteran8kan secara lebih jelas.
Dia mengatckan bchwa Rasulullah SAW menganbil sebuch kitab dan
menulisnya.1677

Ada  yang  menambalikan  dari  periwayatan  lain,  tidak  benar

kalau nabi Muhanmad SAW yang menulis. Sebagian ulana yang lain
mengatakan  bahwa  bisa  saja  teriadi  kalau  nabi  Muhammad  yang
menulis  dengan  tangarmya  sendiri,  mereka  itu  adalah  As-Sannani,
Abu Dzar dan AI Baji, akan tetapi mereka berpendapat kalau hal itu
bertentangan  dengan  kenyataan  baliwa  Muhanmad  adalah  seorang

yangbutahurufdantidcksesualdenganfimanAllch,~,!ji{.£fL'j
de, .'3}±± 43   +{c±, €);i ..Dan kanu tida_k perna} _m=mbac.a`
sebelunnya  (AI  Qpr;`an)  sesuatu Kitabpun dan kanac tidak toermah)

]675 Mengivpus sesuatu. Lib. £isa!# ,4J .drab (entri: "aAam).
`676 HR.  Muslim dalam pembahasan tentang Jihad bab: Perdamaiaan Hudaibiyah

(3/l!747)°rif LA)1. Bukhari  dalan pembahasan  tentang  perdamaian,  bab:  Perdamaian

yang Ditulis oleh Fulan bin Fulan (4/112,  113).



menulis suatu Kitab dengan tangan kananmu."  Iuga sejalan dengan

perkataannya "Sesungguhnya kani adalch umat yang buta huruf yang
tidak bisa menulis dan tidak bisa men8hitung."]678 Akan tetapi mereka

menganggap ini sebagai suatu bentuk kelebihan lain dari kemukjizatan
Muhammad   yang   semakin   membuktikan  kebenaran   risalah   yang
dibawa olehnya.

Kelebihan yang dimaksud adalch beliau dapat menulis tanpa

harps belajar terlebih dchulu. Hal itu bisa saja teljadi jika Allah SWT

yang menggerakkan tangannya hingga dapat membentck suatu tulisan
yang  bisa  dipahanri  oleh  siapa  saja  yang  membacanya.  Semua  itu
diluar  kebiasaan  manusia,   sebagaimana  beliau   dapat   mengetahui
semua  yang  tejadi  pada orang-orang terdahulu  dan  orang-orang  di
akhir zarnan tanpa harus belajar terlebih dahulu. Hal-hal semacan itu
merupakan suatu hal yang wajar sebagai suatu bentuk mukjizat yang
beliau  miliki.   Jika  memang  seperti   itu  kenyataanya,   mcka  tidak
berlaku  lagi  sebutan  "buta huruf"  pada  diri  beliau.  0leh karena  itu

perawi dalam hal ini mengatakan bahwa beliau tidak bagus tulisannya,
tetapi beliau masih tergolong buta huruf meskipun dikatakan bahwa
beliau bisa menulis.

Syaikh  kami,  Abu  Abbas  Ahmad  bin  Umar  mengatakan,
bahwa banyak ulama dari Andalus dan beberapa negeri laimya yang
menyan9kal hal ini, mereka menolak dengan tegas pemyataan yang
mengatakan bahwa nabi Muhammad itu bisa membaca dan menulis.
Sehingga mereka menganggap bahwa orang yang berkata seperti itu
adalch kafir. Hal itu menunjukkan tidck adanya ilmu teoritis dan tidak
adanya penebusan dosa bagi kaum muslimin.

t678 Te|ah dije|askan sebelumnya periwayatan hadits ini.



Menurut  saya  (AI  Qurthubi):  Sebagian  ulana  pada  masa
sekarang ini  ada yang mengatakan bahwa ayat tersebut  adalch  ayat

yang diluar kebiasaan.  Ada yang berpendapat bahwa terkadang  ada
ayat  yang  tidak  disangkal  oleh  siapapun,  meskipun  ayat  tersebut
dinilai    tidak    sarna   dengan    ayat   yang   lain,    yaitu   keberadaan
Muhammad  yang  buta  hunif dan  tidak  dapat  menulis.  Bagaimana
mun8kin  Allah  SWT  menjadikan  tangan  Rasulullah  SAW  sebagai
dalil  bahwa  Rasulullah  SAW  bisa  menulis.  Karena  mu'jizat  beliau
adalah  tidak  bisa  menulis,   maka  maknanya   adalah  menulis   dan
mengambil alat untuk menulis, kemudian beliau menyunih orang yang
bisa   menulis,   dan   yang   ditugaskan   menulis   wchyu   di   hadapan
Rasulullch SAW beljumlch 26 penulis.

Hlefr.gr:   AI  Qadhi  Iyad  menyebutkan,  dari  Muawiych,  dia
menulis    di    hadapan    Rasulullch    SAW,    dan    beliau    bersabda,
"Berikanlch  tiuta,  gunakan  pena,  tegakkan  hu"if ba`,  pisahkanlah

harrf sin, sempr:rnakanlah hunrf min dan perbaikilah lofazh Allah,
j4r-Rafama!a#   da#   4r-R¢ftz.I.in."   AI   Qadhi   mengatakan   sekalipun

riwayat  ini  tidalk  sAczAz.A,  namun  Rasulullah  SAW  diberikan  ilmu

tersebut dan beliau tidck bisa membaca dan menulis.

Menurut  saya  (AI  Qurthubi):  Inilah  pendapat  yang  benar
dalam masalah ini, yaitu bahwa beliau tidak menulis satu huruf pun,
clan tetapi menyun]h untuk menulis dan membaca dan mengeja.

Ada   yang   mengatakan,   bchwa   Rasulullah   SAW   mengeja
Dajjal  dan beliau  mengatakan,  "re7-fw/i.s  dz.  a!/as  dz.  cI#fa7.a  dwcl  m¢f¢

ha/ /¢`  da#  r¢, "  1679  dan  kalian  mengatakan,  mu'jizat  Rasulullah

L679  Diriwayatkan  o|eh  AI  Bulchari  dalam pembahasan  tentang  fitnah,  bab:  26,

Muslin  dalam pembahasan  tentang  fithah  bab:  sifat  Dajjal  (4/2248),  Abu  Daud
dalam pembahasan tentang bencana.  At-Tirmidzi,  Ibnu Majah dalam pembahasan
tentang fitnah dan Ahmad dalaln i4/ Mws7!ad (5/3 8).



SAWkarenadia%mmz..AllahSWTberfirman,c€£,¢3'c},jji?#L'j

i€ "Dan harm tidak permah  menbaca  sepelunnya  (AI  Qur`an)
ses%a[fw  Kz.fa!b  p#7!. "  Rasulullah  SAW  bersabda,  "Kz.fa  wm¢f  c/"mz.

yang tidak bisa menulis dan menghitung. " Bai8ckrmr\:a i:njll

Maka j awabannya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh

Khudzaifali karena hadits  seperti  AI  Qur`an  yang menafsirkan  satu

san[[a +ckn, "Dibaca oleh sctiap mukmin, baik yang bisa menulis atou

pw# fz.daft, '''68° hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW ummi,
di samping penjelasan dari AI Qur`an.

Firman AILah :

±=±±+'L;fu.ti;;Tdjt;ui2eiife'.8jJ:jij;
©crfuty€L~cir'.6;

C`Sebenarnya, AI Qur`an itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam

dada orang-orang yang diberi ilmu dan tidak ada yang mengingkari

ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zhalim."
(Qs. Al `iinkabuut [29): 49)

Fiman Allah SWT,  ife'. g£.I:i; i;  "SeGenam)/a, z4J 0%r`are
I.fw  ado/aft  cI)/a!f-a);af  );¢ng  #);¢fa, "  yaitu  AI  Qur`an.t68`   AI  Hasan

mengatakan, bahwa AI Farra`]682 berkata, "Bacaan Ibnu Abbas 3 i;

L68° rR. Muslim da|am pembahasan tengang Fitnah (4/2249).
t68t .4tsarr iri dari AI Hasan, disebutkan oleh An-Nulas dalam "a 'a#z. j4J g#r`¢n

(5/i2ca322Zth¥M#na,.WAfg#|g:27?S,#.ya(3/249).



ife'.   €t:j:,]683    yaitu   ayat-ayat   AI    Qur`an   yang   memberikan
penjelasan.  AI Hasan mengatakan,  saperti  ayat }2\:ajJ  lia  "4/  g"r`&»
a!dcz/czfe   pedoma#,"1684    seandainya   saperti    ini   mcka   boleh   pula

pedanarnya,,  i;  °c  +-a==:i  (Ji  .`Ini   (dinding)   adalah  rahmat  dari
rctfe¢#fu."]685   AI   Hasan   mengatakan,   "Umat   ini   telah   diberikan

kemampuan  untuk  menjaga  dan  menghafalnya,   dan  orang-orang
sebelumnya   tidak   men8hafal    kitab    mereka   kecuali    Nabi-nabi
mereka.»1686

Ka'ab mengatakan tentang si fat-si fat umat ini, bahwa mereka
adalah orang yang bijaksana dan ulana.  ;ij.ti;L9i<±jT;zjij>e| "Dz.
dalam dada orang-orang yang diberi ilmu,"  "ck:sndrrya.  AIL Q+ir` an
bukanlch  saperti  yang  dikatakan  orang-orang  yang  tidak  beriman
kalau AI Qur`an adalch sihir atau syair, akan tetapi petunjuk dan dalil

untuk mengetahui agama dan hukum-hukum Allah SWT. Begitu juga
orang-orang   yang   telah   diberikan    ilmu,    yaitu    sahabat-sahabat
Muhamlnad SAW dan orang-orang yang beriman yang membaca dan
menghafalnya,  merekalch  orang-orang  yang  berilmu.  Dan  mereka
telah membedckan atau memahami antara Fimian Allah SWT, dengan

perkatann manusia atau syetan.

Qatadah dan Ibnu Abbas mengatakan 3i j?   yaitu Muhammad
sAw.1687[jij.ffj6jt;ui±uiife'.8fj:"4ysf-ayafya#gnyafad!.
dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. "  OIaIT8:orang ch:Ii lch2Ito

mendapatkan dalam kitab mereka dan tertulis kalau Muhammad SAW

L683  gz.ra! `aA  |bnu Mas'ud,  disebutlrm Ibnu Athiyah dalan ,4/ A41efAarra!r i4/  Wrcz/r'ie

(1%3£!.,aatsiyah[45]:2.

1685 A| Kchfi [18]: 98.
L686 Atsar ini dari A| Hasan, disebuthan oleh AI Mawardi dalam tafsirnya (3/250).
[687 ,4ts¢r ini disebutkan oleh An-Nuhas dalarn A4la'a!#!. A/ gwr `a#  (5/232)  dan AI

Mawardi dalam pembahasan tentang Tafsimya (3/249).



tidak bisa menulis dan membaca, akan tetapi mereka menzhalimi diri
mereka   dengan   menyembunyikan   hal   tersebut,   ini   yang   telah
disebutkan   Ath-Thabari.   Dalil  perkataan   ini   adalah   gz.ra!`a!fo   Ibnu

Mas'uddanlbnuAs-Samaiqa`:ife'.&£.I:ii;j;;1688

Muhammad SAW mempunyai tanda-tanda,  dan bukan hanya
satu tanda tentang perkara agama.  Dan karena itu dikatakan,  ; i?
»€i::6,. '€|±:.+'.    "Sebenarmya,   AI   Qur`an  itv  adalah  ayat-ayat  yang

#);¢fa. "1689 Ada yang mengatakan, mempunyai tanda-tanda yang jelas

dan mz/dAa/-nya dibuang.  C;±+£}f Y€L~fty'.Ii; ±=±'. L'j "Dam /I.daA
ada  yang  mengingkari  ayat-ayat  kant  keouali  orang-orang  yang
zAa/z.in,"   yaitu   orang-orang   kafir,   karena   mereka   in9kar   dengan
kenabian dan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW.

Firman AIlah :

&(i=ei±.§.fcsfjfdr±jc£:&€i:,rfJji~V'j'}`S13j
E=

fa.fjifea'£i~tfi ;'ei©Jrfj±*foGi~fjj
©6Li€~i3¢j?,d£±,3j±<=:jai,,;j,=,jc#tf€
+j==JtJ(;i=-i,i±,pea-u-JfSt,Jjfj3
f4±'BiS`!bji±j¢±£j'£Li;'l:¢}€SLi3<¥-L'

© 6rfu't
`` Dan orangrorang kaf ir Makkah berkata, ` Mengapa tidak

diturunkan kepadanya mukjizat-mukjizat dart Tuhannya? '

::::8:::::#g=::#:i:=A:¥:S¥:E£:=£:;#;8:g:::££;2991:).



Katakanlah, ` Sesungguhnya mukjizat- mukjizat itu terserah kepada
Allah. Dan sesungguhnya aku Hanya seorang pemberi peringatan

yang nyata.' Dan apakah ti,dak cuhap bagi mereka bchwasanya
Kami telah menurunkan kepadunu AI Kitab (AI Qur`an) sedang dia

dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam (All Qur`an) tw
terdapat rahxpat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang

beriman. Katakanlah, ` Cukuplah Allah menjadi saksi antarAku dan
antaramu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumL' Dan
orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada

Allah, mereka Itulah orang-orang yar.g merugL"

(Qs. AI `Ankabuut [29]: 50-52)

Firman AIlah SWT, :3±j c,: 2jJ; ,ae fji ~Y'j'}' Srfj  "Dam
orang-orang   kafir   Makkah   berkata,  `Mengapa   tidak   diturmkan
kepadanya mukyizat-mukyizat dart Tuhannya?`." Irii aha:Ich peha:kann

orang  musyrik  kapada  Rasulullah   SAW   dan  maksudnya   adalch
tidalckah  diturunkan  tanda  atan  ayat  seperti  yang  telch  diturunkan
kepada para nabi.

Ada  yang  mengatakan  saperti  mukjizat  nabi  Shalih  dengan

Unta,  musa  dengan  tongkat,  dan  Isa  dengan  menghidupkan  orang
mati.

ff  atau katakanlah kapada mereka wchai Muhammad!.   1=£
S^ '~, i;;.S'\  " Sesungguhnya murtyizat-mulyizat itu terserch kepadaE=

i4//aA, " maksudnya, mukjizat-mukjizat tersebut datang dari-Nya, ].ika
Dia  menghendaki  mcka  akan  diturunkannya  dan  saya  tidak: bisa
melakckannya.  j£  # .6i `Gi;   .`Dain Ses%ngg%fo#)/a 4fu Ham);a
seorang  pemberi  peringatan  yang  nyata."  M:ou]Iut  qira`ah  Tbou



Katsir,   Abu   Bakar,   Hanzah   dan   AI   RIsa`i   yaitu   ayat   (tanda)
tauhid.169o

Sedanghan  yang  lainnya  saperti  Abu  Ubaidah  membacanya
dengan  jamak  yaitu  aayaaf  atau  tanda-tanda  (mukjizat-mukjizat)
sesuaidenganFimanAllchSWT,S(i+e££.S.fffi±S"Kaf&ha„foA,
'Sesungguhayamukyizat-mukyizatituterserchkepadaAllah'."

Firman AIlah SWT,  J={€ j:€±jl df aj:i ~£i ;±fr; ;'L;i
•;i;"Danapakahtidak-*ha;b:at'mereka-bch]^;:asanya#m;;el-ah

menurunhan  kepadamu  AI  Kitab  (AI  Qur`an). '.'  Tni  adalch jawztoan

dariperkataanmereka:;i;±jc£:a::J:,+i;J2i~Y'J`"Me»gapafz.da*
diturunkan     kepadanya     mutiizat-mulyizat     dari     Tuhannya?,"
maksudnya, apakali tidak cukup bagi orang musyrik tanda-tanda dari
kitab,  dinana  mereka  telah  ditantang  untuk  mendatangkan  kitab
saperti itu, atan surah saperti itu, bukankch mereka tidak manpu, dan

jika  mereka  diberikan  ayat  atau  tanda  saperti  Musa  dan  Isa  pasti
mereka    mengatakan    "Itu   hanya    sihir    sedan8kan    kami    tidck
mengetahui   sihir".   01eh  karena  ifu  mereka  tidak  mampu  untuk
mengalahkan tantangan terschut.

Ada yang mengatakan, bahwa sebab tunmnya ayat ini edalah
sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Uyainah dari Amr bin Dinar dari
Yahya bin Ja'dch, dia mengatakan Rasulullah SAW diberikan hagr]69'
dan  di  dalannya terdapat  tulisan,  "Cukuplah  suatu  kaum  dianggap
sesat,  jika  mereka  membenci  apa  yang  dibawa  oleh  nabi  mereka
sanpal  pada  apa  yang  dibawa oleh  selain  nabi  mereka,  atau kitab
selain kitab mereka." Maka turmlah ayat,   djE 11'££ iij ;{£; ;`Bi

::g,.:#a¥)mah"#";r;unepeLmL#erfl:fang±"a-##uli¥ri)a5:fuiangtusebut
karen tidak ada kertas. Lil. i4n-IVI.Aq;ch (4/150).



;;i€5fi)"Dan apckch tidak oukup bagi mereha bchwasanya hami
telch menu:runkan kepadarnu AI Kitab (A| Q}ir` an) ."\692

Diriwayatkan    oleh    Abu    Muhammad    Ad-Darimi    dalarn
Musnadnya, dan ahli tafsir menyebutkan perkataan Rasulullch SAW
fuepeda U"AI, "Seandainya Musa bin Imran masth hidrp maka  dia
akanmengikutiku.n\cO3

Begitu juga  Sabda  Rasulullah  SAW,  "Bwha#  dczrz.  ke/o77!pofr

kami yang tidak menganbil petunjuk AI Qur` an. " Mck:s;ndnya. rn!en!cari

kitab lain sebagai petunjuk dan bukan AI Qur`an.[694 hi adalch ta'wi|

AI Bukhari terhadap ayat ini, bahwa dia membaca AI Qur`an dengan

satu   huruf   dan   diberikan   sapuluh   kebaikan,   namun   dia   tidck
menginginkan hal itu, malah justm menginginkan yang lain, maka hal
tersebut suatu kerugian dan kesesatan.  a},`; j, dj   "Seszt#ggztfo»);a
dalam  (AI  Qur`an)  itu"  yckrfu  AI Qi]ran,  £±±=:j ..terdapat  rahmat

)ia#g  bes¢r"  di  dunia  dan  di  akhirat,  ada  yang  mengatakan  kalau
rahmat  di  dunia  yaitu  selanat  dari  kesesatan,      t;j±±j  "da»
pe/ey.ar¢#"  di  dunia  dengan  menunfun  kepada  kebenaran,     ¢;:j,
6SiS.  "Bagi orang-orang yang beriman. "

Fiman     Allah     SWT,      I'J±Ffa'u'eSj,dfit>+Sj£
"Cukxplah Allah menjadi saksi atara Aha dan karm," "cksndnya.

katakanlah kepada orang-orang yang mendustakanmu, bahwa cukup
Allah SWT yang menjadi saksi kalau Muhammad SAW adalah utusan
Allah SWT dan AI Qur`an ini adalah kitab-Nya.   +i:£Jtj[

-2±Fi(i 'S:i.  "Dia mengetahi apa yang di langit dan di bumi,''
maksudnya,   tidak ada sesuatu apapun yang Dia tidak ketahui. Inilah
dalil atas kescksian Kenabian Muhammad SAW, karena mereka telah

L692 Diriwayatkan o|eh Ad-Darimi dalam Musnadnya.
1693 Te|ah disebuthan riwayatnya.
L694 Te|ch disebutkan riwayatnya pada juz Pertama.



mengakui  keberadaan  Muhammad  SAW,  mcka  seharusnya  mereka
berscksiatasRasulullahSAW.±tfj€L#l:<z}€`j"Da#ora#g-ora#g

};¢#g perca);a  *ep¢da  )/a#g  bafJ./. "  Yahya  bin  Salam  mengatakan,
yrfupercayakepada|biis.1695

Ada    yang   mengatakan,    yaitu   menyembah   patung   dan

berhala.]696   Ibnu   Syajar  mengatakan,   S'tb:££±3  "Dcm   I.#gfar
feprda  J4J/aft, "  maksudnya,  mereka  mendustakan  Rasul-Nya  dan
menentangkitab.Nya.1697

menyenAbdiyb=r8halmaent8ea=T=m==k_aant:chmber¥k¥69S8yLrik#d¥g£
'bL±±]i  ``Mereha  ltulch  orang-orang  yang  merugi,"   erfas  dirt

mereka dan anal perbuatan mereka di akhirat.

Firman AI]ah :

#fBJ¢`jJi#€~€#3;i~¥'j'io'Ei'jl'!a';#.j'ifl'pei£¥\#`t&'far£©'d#.ffj`#+

#jig=c*,jFi±jcr,¢\ffi.t'pr:;|±:©6#.`i
©6j=.¥Cijg'3jjj'j

``Dan mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan adzab.

Kalau tidaklah karena waktu yang telah ditctapkan, benar-benar
telah datang adrab kepada mereka, dan adrab itu benar-benar akan

'695 Dun Ats-Tsar ini telah disebutkan AI Mawardi dalan tafsimya (3/251).
lone lbid.
®n  Ibid.

len Ibid.



datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak
menyadarinya. Mereka meminta kepedunu supaya segera

diturunkan adzab. Dan sesungguhnya Jahannum benar-benar
meliputi orang-orang yang kofir. Pada hart mereka ditutup oleh
adzab dart alas mereka dan dari bowah kahi mereka dan Al:lah

Berkata (kepada mereka), ` Rasailah ®embalasan dart) apa yang
feJ¢fe 4¢mw *ei./.¢faa[# '. " (Qs. Al `Ankabuut [29] : 53-55)

Firman Allah SWT,  ?\1=rty a'i£:i:{5 "Dan mereha me7%z.7tfa
kepadamu    supaya    segera    ditwrunkan    adzab."    Ta:fledaL   meleha.

diperingati tentang adzab dan mereka pun mengingkari,  dan mereka
menginginkan adzab dipercapat diturunkan kapada mereka.

Ada yang mengatakan, bahwa orang mengatakan hal tersebut
adalah  ch-Nadhir  bin  AI  Harits  dan  Abu  Jchal,  tatkala  keduanya
mengatakan,€j\±\:i;;i;:'Ej±;eJ,g=3{3`ii`±re££;1}{
~5=±)i\'J±,``Ya Allah, jiha betul (AI Qur`an) ini, dialah yang benar dari

sisi   Engkou,   maka   hajanilah   kani   .bat.y   dar|  |angit."\6se   Dan+,

perkatan merekay  ?\=j:i  2;J j3 \:£3, 6¥j€ L€j  "y¢  r«Aa»  hamz.
capatkanlah untuk kani aeab yang diperuntu:lckan bagi kan}i .:€9eluxp
fear]. berfoz.sad. "1700 Begitu juga perkataan yang lain,   J=£ 3;:i 'Y'j['i;'
`.Kalou  tidahich  karena  wthu  yang  telch  ditetapkan,"  rnengenri

diturunkarmya adzab.

Ibnu  Abbas  berkata,  "Yaitu  tidak  dijanjikan  kepada  kalian
kecuali kaummu diadzab dan ditangguhkan hingga Hari Kianat." Ini
merupakan penjelasan dari fiman-Nya,  F3ejz 'ifl£J{ i;  "Sebenanya

1699 Qs. Al Anfaal [8]: 32.
i7oo Q§.  shaad [38]:  16.



Hari  Kiamat  itulah  hari yang  dijadyikan  kepada  mereka."r7°\   Audh-

Dhahhak  mengatakan  lamanya  umur  mereka  di  dunia.  Ada  yang
mengatakan  maksud  dari  a/  cz/.cz/ a/  mcisammcz  yaitu  tiupan  pertama

sebagaimana yang dikatalkan oleh Ychya bin Salam.

Ada yang mengatakan, waktu yang telah ditentukan oleh Allah

SWT bagi kehancuran dan adzab mereka.

Ibnu Syajar mengatakan, mereka dibunuh waktu perang badar.
Dari jumlah  tersebut,  maka  tiap  adzab  mempunyai  walchi  tertentu,
tidak  9imajukan  dan  tidak  diundur,  dalilnya  adalch  fiman  Allah
SWT, »:;::: £ 8± "Unwh tiap-tiap berita (yang dibawa oleh rasul-
rasul) ada (waktu) terjadinya. ""

Sfifl'S'5S   ..Benar-benar   telch    datang   adzab    kepa.da`#J#-:gj
me7'eha, "  yaitu  dari  adzab  yang  mereka nanti-nantikan.
"Dan adzab itu benar-benar ahan datang kepada mereha dengan tiba-

#.ba, " maksudnya, akan datang dengan tiba-tiba.  '±#£;.f fj "Sedr#g
mereha  fz.cJczk me#}Jczdc!rz.#}Ja, " maksudnya,  mereka tidak mengetahui

kalau  adzab  tersebut  diturunkan  kapada  mereka.  ?\'rd-'| &'i£=:S
"Dan mereka meminta kepadamu supaya segera dituni:nkan adzab,"

maksudnya, mereka meminta kepadanu agar adzab segera diturunkan,
tentu telah disiapkan bagi mereka neraka jchannam tidak ada keraguan
atasnya.

Maksud   dari   tergesa-gesa  yaitu   diturunkan   adzab   kepada

Abdullch   bin   Abu   Ummaych   dan   sahabatnya   darn   orang-orang
musyrik tatkala mereka mengatakan,   \:i; €==j \=S':'+~C=l{ 123± 3i

:;:;8:.A.f#]!5647].:46.



\£:I, .`Atou   kanu  jatuhkan   langit   berkeping-keping   alas   harhi,

Sebagaimanaharmhatakan."\703

Fiman  Allah  SWT,    f¢~Sdrt,¢\ffi.t't€Lfj|;13:;:   "Pada  fra#.
mereha ditutup oleh adzab dart atas mereha. "  Ado yang, "engatckan
bersambung  dengan  kalimat  sebelumnya  yaitu  hari  tatkala  mereka
ditimpa  adzab  dari  atas  mereka  dan  dari  bawch  kald  mereka,  dan
tatkala adzab diturunkan kepada mereka maka mereka saperti berada
di nercka.  Sedangkan Allah SWT berfirman,  ;ng±±:ji c;i ct€,]r  "D"
d¢rz. b¢waA hake. mereha, " untuk memberikan kedekatan makna, maka
makna menutupi atau menyelimuti tentu lebih umum.

•\3}3S.6C.DanAIlchBerhataqcepadamereka),``±,sallch!`."

Ulana   Madinah    dan   Kufch   membacanya,    %agt4ha,t7°4    dengan
menggunakan huruf mzf#  dan yang lairmya menggunakan huruf );a` ,
dan  ini  dipim  oleh  Abu  Ubaidch  berdasarkan  dalil,     St>ij3|j:
``Katahanlah,  `Cukuplah  Allah'."  Alda  keeni:un9finan  "alaikat  yang

diwaldlkan  kapada  mereka,   yang  berkata   .SL)'3   ``R¢saz./a!A".   Dua

q].ra `afo tersebut kembali kepada maknanya yaitu malaikat menyunh
kapada kami untuk merasakan adzab.

Firman AIlah :

ri<#©,ij#`6£.S"ii#jc3;i3£\3{\:a.S{63c5j.
fty3iiJ'\;&j{j©6L=je'±€f&4±£'{'ii£T=€¢,a.ri#€v'fgcr,c±6;#{S#f¢~+=±:±]{

1703 Qs. A| |sraa`  [17]:  92
`7"g|.ro`afoinimwfawagivsebagaimanadalamragr!b.4#-Ivas}Jrhal.158.



j:Ej©6jT#ifejfijL#&3t©fa±£j'tfifiC.7€ij$3.'ri{Qii#v€,¥T:cj

CCHai hamba-hamba-Ku yang beriman, sesungguhnya bumi-Ku

luas, maka sembahlah Aku soy a. Tiap-tiap yang berjiwa akan
merasakan mafu Kemudian hanyalch kepada kami hamu

dikembal{kan. Dan orangcorang yang beriman dan mengerjakar.
amal-an.al yang shalih, sesungguhnya akan kami tempatkan
mereka pada teni.pat-tempat yang Tinggi di dalam surga, yang

mengdir sungal-sungal di bowahnya, mereha kekal di dalamnyoL.
Itulah sebalk-balk pembaLasan bagi orangorang yang beramal,

(yattu) yang bersabar dan bertowakkal kepada TuhannyoL Dan
berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membu.+7a (menguras)
rezehinya sendiri. AllahJch yang memberi rezehi kepedanya dan
kepadanu dan dia Maha mendengor lagi Maha Mengetahui."

(Qs. AI `Ankabuut [29|: 56-60)

Fiman   Allah   SWT,    #ii#japi;i6£i3:l:a.S{63\€f.    "JJa..
hamba-hanba-Ku yang beriman, sesungguhaya bu:nd-KIA luas. "  Aryat
ini tunm mengajak orang mukmin yang bemukim di Malckah untuk
hijrali   -menurut   Muqatil   dan   AI   Kalbi-   maka   Allah   SWT
memberitahukan bahwa dunia-Nya luas, dan mukim di  dekat orang
kafir  dan  disiksa  oleh  mereka bukanlah  lan8kah  yang  benar,  akan
tetapi yang benar ndalah melicari tempat dimana orang-orang shalih
berada. Maksudnya, jika kanu sulit untuk menanpakkan imanmu di
Makkah maka hijrahlah ke Madinah.

Ibnu Jubalr dan Atha`  mengatakan,  "Ayat ini berlaku jika di
suatu tempat terdapat kezhaliman dan kemun9karan." Pendapat saperti



ini  juga   dikatckan   oleh  Malik  dan  Mujahid.      i3:\:a.$163\=5i.
±i=±6 Ls34}'.b).~ .`Hai  hamba-hamba-Ku  yang  berim_a:, _ ses::5Euh:ya

bw"z.-Ktt  /ct¢s, " maka hijrahlch dan beljuanglah. Mutharrif bin Asy-

Syikhir mengatckan, maknanya adalah rahmat-Ku luas dan rezeki-Ku
untck kalian sangatlah luas maka carilah di muka bumi.

Sufyan  Ats-Tsauri  mengatakan jika  kamu  tinggal  di  tempat

yang kering maka pindalilch ke tempat lain dan sakumu akan terisi
dengan Dirhan.

Ada  yang  mengatakan,  mcksudnya  adalch  dunia  dan  surga

sangatlch    luas.    ,i2j'J;;;'6    "m¢ha    semb¢Wafo   ,4ha    sa/.a",    sampai
kuwariskan  (surga)  kapadamu.  ,r2j'JS£'6Of.S  ,I.);aya  dibaca  mcz"sfowb

dengan ¢ '!./ mudhmar yaitu /a 'bwdww I.)rya}i¢ maka fi'1 yang pertana

mencukupi j 'i./ yang kedua. Huruf /a ` dalam  J3.S maknanya adalah
syarat yaitu jika kalian mengalami kesuschan di  suatu tempat maka

pindahlahdansembahlahkapadakuitukarenakeluasanbumi-Ku.

Fiman  Allah  SWT,   Cj=j@'!'f.Lj±j-{'iL£Tsapi:B  "r!.ap-
tiap yang berjiwa aha merasaham matt. Kend:ion hanyalch kepada
hamz.  kemw  dI.kemba/I.ke#. "  Makna  ayat  ini  telch  dijelaskan  dalan

surah  Aali  'inraan,1705   akan  tetapi  pengulangannya  di   sini  untuk

menyebutkan keburukan kehidupan di dunia, dan seakan orang-orang
mukmin  melihat  kalau  mereka  keluar  dari  negrinya,  mereka  akan
kelaparan atan mati, maka AIlah SWT pun menghinakan kehidupan
dunia  karena  akhimya  pun  kalian juga  akan  kembali  kapada-Nya.
Henddrya kalian bertakwa kepada AIlah SWT, dan Dia menjanjikan
surga sebagai balasanya.

'bse5;. i±±  6±S 1±;=   'O.S  _ .`(r=itu)  y_?n.3  :ers.a.baTr. :=:

berf¢wa!ife/  kepada  rwfoa##);a. ''    Abu  Umar,  Ya'kulb,  AI  Jahdari,

]7°5 Lib. Tafsir surah Aali 'Imraan, ayat 185

GD



Ibnu Ishck, AI A'masy, Hamzch, AI Kisa`i dan Khalf membacanya, u:
¢,jcg"06 dengan swha# hunf )/a ` dan /¢f4afo pada huruf lainnya. J"#a
j4rd#z.,  dibaca/afbafa oleh Ibnu Amir'7°7 dan dibaca swfu# oleh yang
lai-ya.

Diriwayatkan kalau Rasulullch SAW bersabda, "BamHgrl.apa

yang  rtyrch  walqupun   seje:ngkal   tanch  karena   mempertchankan
agamanya,   maha   die   mendapatkan   surga   dan   menjadi   teman
Muhammad dan Ibrahim. "

6;;g {±/h'.F  ``Kerndin  hanyalch  T:da  ken.i  kanu
dz.kemba/I.fax." Dari Ashim, As-Sulami dan Abu Bckar membacanya,

sesuai   dengan   fiman   Allah   SWT,

yang  bdyiwa  akan  merasakan  matr'I:I    ® -,  -
sedan8kan yang laimya membacanya dengan hunif to`  ( <i:!=j )
sesuai  dengan  fiman  Am  SWT,   i3;l: a.3{63\±±.  "Hal.  fram6a-
hamba-Kuyangberiman."

Fiman AIlah  SWT,   S  ff€.#' jl£±:i){!ji5fty'`:6jfj
{S -is] "Dan  orang-orang yang `beriman  dan  mengerjakan  amal-
amal yang shalth, sesunggwhnya akan kami tempatkan mereha pada
tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. " Tb" Mas'nd, Al. T"asy,
Yahya bin Watsab,  Halnzah dan AI Kisa`i membaca }€i3j:±' dengan
huruf tsa`]7°9 di tempat huruf ba` dari kata ats-tsaw yaitu a/ I.gamafe,

!jj:#:i3i¥LF-;g:fr.:;

t7°6  Due  g|.ro`aA  ini  nrmawatir  sebagaimana  dalan .4/ /g»a'  (2W27,  728)  den

ra,#.b#-Ng#a]*58inm„fowa#.rsebagaimanada|am"Jg#a'(2/727,728)dan

finl#.b;4::-`#Aaprdi5::in   nenggunakan   hunf   ya`    adalah   gz.ra`aA    m«fow4ft.r

gce,#Er:g:==:£=::::::::=£:B===S;±:f_;_-qNn#(rfn%;)\:}dqribAm-Nasyr,

hal. 158 dan f4s-Sad `aA karys Ibnu Mujahid, hal. 502.



maksudnya  pasti  akan  kami  berikan  tempat  tinggal  yang  mereka
tempati.

Dari Ya'kub, AI Jahdari dan As-Sulami, Rawis membacanya,

}{i:;;S"  dengan  huruf }J¢`  di  tempat  huruf #w#,  sedangkan  yang
lairmya membacanya,   #<3?' yaitu mereka mukim,  6|; jamak dari

ghaofah yarn yang tinggi lagi dimliakan.

Dinyatakan   dalam   S%clfez.fo   A4lws/I.in,   dari   Sahal   bin   Sa'ad,

Rasulullch SAW bersabda,

®   '  ,o,.crAJf

J*O,

c,ri,
Jj,i ch2 a,

'JJ;,£'  3fao,  Jii  `J!

1,@0, 8;fu, ,Lj~S.,'J+i ,: :,J'j `*, C

.:a;:;j.I lj;i:p3 all lj£T Jl£? 9};!; griJ` tfqu.13 .j;; :Jj
®

`.Diperlthatkan kepada pendnduk surga tingkatan yang lebth

tinggi di atas mereka seperti mereka melihat bintang-bintang
bercahaya  kendlou]7]]   dart  rfu]c  tinur  atou  barat  sebagai
#ez.sfz.mewacz#  dz:  a!#fara  "ereha. "  Mereka pun berkata wchai

Rasulullah SAW, "Itu adalah kedudukan para Rasul yang tidck
bisa  dicapai  oleh  yang  lainnya."  Beliau  menjawab,   "Be#¢r,
demi jivaku yang ado di tangan-Nya, mereka adalch orang-
orangyangberimandanmempercayalparaRasul.'']7]2

'7`° gz.ra `aft ini telah disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalan A/ "wfea!rrar AJ Wra/.ie

([#Z136J);  Gfoa"  ada|ah  yang  perti  menghilang  akan  terbenam  dan  jauh  drri

Pa?7trE+F%[iindalampe|hodsansifatdankenikrmtansurga(4/2177)danAI

Bukhari dalam pembahasan tentang awal penciptaan, bab: bersikap lelhout.



At-Timidzi    meriwayatkan    dari    Ali,    Rasulullah    SAW
bersabda,

®

CJf

a

aJ'irJ  ,la;i;' :,  ,;;J:i  (j;i  j:;j' ,=jo,  g!  J;
:]j 9&i  ]jL;  i: `g, :;i, :'jfa;  {€t,;iff £'! ia;  c6jj€£

4fr, jfa3  i\=ji  i';f3  ithi  ;:Lil  is\<;I :+6f a, 'g,

•i6 La,i Jf,I
"Di surga terdapat tempat di mana bagian lunrmya bisa dilihat

dari bagian dalannya, dan bagian dalamnya bisa dilihat dari
bagz.a» /"armya, " Maka seorang arab badui berdiri dan berkata,
"untuk   siapakan   tempat   itu   walal   Rasulullah?"   Beliau

m!enioiTNIatolto,  "Itw tempat untuk orang yang bertutur kata balk,

dan  memberi  makan,   selalu  berpuasa  dan  shalat  malam
harena Allah tatkala orangcorang tidur."""

Makna  ini  telch  kami  tambahkan  dalam kitab 4f-radefr.raA.
Alhandulillah.

FirmanAIlah.f€SG±ii'&iGiijj£:Y€jifr:jd:t£;±j"Dan
berapa  banyak binatang yang  tidak  (dapat)  membawa  (mengr:res)
rezekinya  semdiri.  Allah-lah  yang  memberi  rezeki  kepadanya  dan
fepadrmff. "  AI  Wahidi  menyandarkan  dari  Yazid  bin  Harun,  dia
berkata,  Hajjaj  bin  AI  Minhal  menceritakan  kapada kami  dari  Az-
Zuhri, yaitu Abdurrahman bin Atha`, dari Atha`, dari Ibnu Umar, dia
berkata:  kami keluar bersama Rasulullah SAW.  Tatkala kami sudch
mendekati  tempat  orang  Anshar,  maka  beliau  mencari  buah  dan
memakannya.  Beliau  lalu berkata,  "Wraftaz. Jb#w  Umar./ Kenapr  haw

t7t3 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi   dalam penthahasan tentang sifat surga, bab:

Sifat Telxpat-tempat di Surga (4/673).



fz.dczfr mczha%? "  Dia menjawab,  "Saya tidak  suka wahai  Rasulullch."

BehiNI bedsa;ka, "Aha suka, dan ini adalah pagi yang keempat dan aha

belun  merasakan  makanan,  jiha  mow,   aku  bisa  berdoa  kepada
Tuhanku  dan  memberikanku  seperti  kapunyaan  raja  Kisrch  dan
Kalsar. Bagimana denganrm wahai Ibm Umar, jika ka:nd beraqa di
suatu  kaun  yang  menyimpan  rezekl  mereka  selana  setchun  dan
*ez.maH¢# pw# me/emczA? " mnu Umar menjawab, "Demi Allah! Kami

tidak akan menyerah," hinga turmlah ayat,   jjiYf ,€T: cj c};i£±j
'y#:f#(#a4£#m#%a'#griefarnezbeez:::sbeanndy.ar:.bA=z#ha_;ash

yang  memberi  rezeki  kepadanya   dan  kepadarm   dan   dia   Maha
mendengarlagiMahaMengetahai.""

Menurut   saya   (AI   Qurthubi),   "hi   dfoa'z/  seakan-akan
Rasulullah   SAW   menyimpan   makanan   selana   setahun   untuk
keluarganya,  hi  sesuai  dengan  riwayat  AI  Bukhari  dan  Muslim.
Begitu pula dengan para sahabat melakukan hal tersebut, begitu juga
orang-orangshalihyangtawakkalkapadaA||ahSWT."L7t5

Ibnu  Abbas  meriwayatkan  bahwa  Rasulullah  SAW  berkata
kepada orang mukmin di Makkah tatkala mereka disakiti oleh kaum
"NIsryrik, .`Hijrahlah  kalian  ke  Madinah  dan jangan  berdampingan
de#gr# kezfoa!/I.maH, " mereka berkata, "Kani tidak mempunyal tempat

tinggal   di   sana  dan  tidak   ada  yang  memberikan  makanan   dan
minunan kepada kami,"  maka turunlah ayat,   j2Y€,¥T: cj c};t=j
•'F8.Ib(S£[f i.'f I^\:6i),  "Dan  berapa  banyak  binatang  yang  tidak

\7\4 Asbab An-Nuzul, bah. 258
`7 L5 Diriwayatkan oleh AI Bulchari dalam pelhoahasan tentapg Naftah, bab: Chang

yang Menyimpan Naflcah Makanan Keluarganya selama Setahun (3/286,  287) dan
MuslimdalampembchasantentangJihad,bab:HukumFa`i(3/1379)



(dapat)   membowa   (mengurus)   rezekirrya   sendiri.   Allah-lch  yang
me:i'nberi rezeki kepadanya dan kepadamu. "

Mereka tidak menyimpan malkanan, begitu juga dengan kalian,

maka  Allah   akan  memberi   rezeki   di   tempat  hijrah,   ini   saperti

perkataanperiamadantelchdisebutkandalanjt=jdan4)ryz.diberi
fa/ fas}Jbz.A dan maksudnya adalah betapa banyak, menurut AI Khalil
dan  Sibawaih  sapeali  jumlah  atau  berbilang,  yaitu  betapa  banyck
binatang melata belj alan.

Mujahid    mengatakan,    `Maksudnya    adalah    burung    dan
binatangyangmakanmakanandanmerekatidakmembawabekal."

AI   Hasan   mengatckan,   `Mckan   tapat   walrfui   dan   tidak

menyimparmya untuk esok hari." Ada yang mengatakan  \r±3i±:Y€
"Tidak (dapat) memba:wa (mengu;rus) rezekinya sendiri. " "wh:arrya,

tidak  diketahul  atau  ditakar  rezekinya.   \{±;;.'&i "  .4/haA-/aA  )/a»g
memberz.   rczekz.  fapadrnya"   di   nana   saja  menuju,

dengan Fiman AIlah SVI,  +;<tl.t

•f€S  "Dan

fepadrm% ".  ch-Naqqasy mengatakan bahwa maksudnya Rasulullah
SAW makan namun tidak menyinpannya.

Menurut saya (A] Qurthubi), `Tidak mengapa menggunakan
lafach DaabaA karena kemutlakan lafazh itu, tidak biasanya dipakai
untck     lafach     anck     Adam,     bagainana     Rasulullah     SAW
menggunakannya?  hi  telah  ada  pada  cerita  tentang  semut  sesuai

6z,`€T;-4£J:j#3ja.{Eu'6#
"Dan  apabila  perkataan  telah  jatwh  atas  mereka,  Kand

kelurkan sejenis binatang melata dari buni yang akan mengatakan
fepada  merefa."  (Qs.  An-Nanl  [27]:  82),  Ibnu Abbas  mengatckan
4d-Dowaab  adalah semua hewan yang melata,  semuanya tidak bisa
mengurus rezekinya kecuali anak Adam, semut dan tikus.



Dari  ulama  lain,  memberikan  contoh  seperti  Anda  melihat
burung mematuk mencari makanan dengan paruhnya,  hanya saja ia
lupa  fiman  Allah,   -fG|j \{±;;;.'ri{ "4//a!A-haA yai«g memberz.  rezefa.
fepada#}Ja da7I Aeprdrmzf ," Allali menyamakannya antara orang yang
berusaha keras dengan orang yang bertawakkal, yang ambisius dengan

yang puas atau menerima, yang kuat dan yang lemah, sehingga orang
yang kuat tidak sombong bahwa ia dibch rezeki karena kekuatannya,
juga  bukan  berard  yang  lemah  tidak  mendapatkan  rezeki  karena
kelemchannya.

Dalam hadits SAchz.A, Rasulullch SAW bersabda,

chi 'j3i; d i£3j de 3i &i j£ '.jfrf: f# ]'
•rfu;:J}=3,=ti=Jin=

"Seandainya  kalian  benar-berlar  bertawakkal  kepada  Allah,

niscaya kalian akan diberi rezeki seperti bu:rung yang keliiar

pagi dengan perut kosong dan kembali sore hari dengan perut
berisi...1716? ijij "Dan dz.a MaAa me»deng¢r, " karena anggapan dan

perkataan kalian kalau tidak mendapatkan sesuatu di Madinah.
"Ma4a Me»gef¢frzfz. " mengetahui apa yang ada dalam hati kalian.

'P'f

'7t6 Diriwayatkan olch lbnu AI Mubarak, Abu Daud Ath-Thayalisi, Almad, At-

Timidzi yang menilainya Aasan sAaAz.A, An-Nasa`i,  Ibnu Majah dan yang lainya
sebagainana  telal  dijelaskan,  Lin  ,4/ /a7»z.' 4J Kabz.r  (3/1160)  dan j4sA-£AogAz.r
no.742 -



Firman AIlah :

'#L#jfi'`b';ifr{jit2jci3f¥.`S±jfltg£#fi'tfc+'j

35al'j'i;i,,3Ce;:+.~C€ci,6¥{E*+'rifi©6j€ife'.6€6=rifi

©¥gri#,,&i6L
``I)ansesungguhnyajikakamutanyakankepadamereka,`Siapckah

yang menjedikan langiv dan bumi dan menundukkan matahari dan
bulan? tentu mereha akan menjowab: AIlah,' maka bctapahah

mereha (dapat) dipalingkan (dart jalan yang benar). Allch
mela[pangkan rezehi bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara
hamba+ hamba-Nya dan dha aiula) yang menyempitkan baginya.

Sesunggwhnya AIlah Maha mengetahui segala sesuatu . ``

(Qs. Al `Ankabuut [29]: 61-62)

Fiman  Allah  SWT,   J±3fng gjfflia£6ff3'tftJj  "D"
sesungguhnya jika  kanu  tanyakan  kapada  mereka,  `Siapakah yang
"e#jadI.ham  /a#gz.f d¢#  bwmz.', " mcksudnya,  orang kafir mengatakan

kapada  kaurn  muslim,  bahwa  seandainya kalian tidak masuk  Islam
maka pasti kalian tidak akan miskin, nanun di kalangan mereka juga
tetap  miskin dalam kekafiran,  karena AIlah  SWT  ingin meluruskan
anggapan  mereka.  Ini  juga  sesuai  dengan  yang  mengatakan  kalau
kami hijrch mcka kami tidck akan bisa menutupi kebutuhan sehari-
hari.  Maksudnya jika  kalian  telch  mempercayai  kalau  Allah  SWT
Maha  pencipta  sesuatu,   kenapa  kalian  ragu  dengan  rezeki  yang
diberikarmya? karena yang menciptakan sesuatu pastilah lebih mudah
baginya utk memberi rezeki, ini sesuai dengan Fiman Allah SWT,
fi 3*.i3>,fe,.a:,'iifi.J},'8if i3apl    .`Maha    bctapakch    mereha



(dapat)  dipalingkan  (dart  jalan  yang  benar).  Allah  melapangkan
rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di utara hanba- h?.mba-Nya
dan  di; ®u;a) -ya;g  menyempitkan  baginya."   'bif e. '&fa  "Maha
betapakch mereha (dapat) dipalingkan (drri jalan yang benar)," yawn
bagaimana kalian kafir dan tidak meng-Esakan-Ku dan berpaling dari-
Kn.'.'Jsi.i.},'8i£Sl±S.'Sfi..Allahmelapangkanrezekibagisiapayang
dz.kefae"drfa.-Ivya, "  maksudnya,  tidak  ada pefoedaan masalch rezeki

dengan iman beritu juga dengan kekafiran, maka lapang atan miskin
bagi  AIlah  sana,  dan  Dia  yang  menentukanya.   3±Seds.#>'&ii£
``Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahai  segala  sesuatu,"    sapch

keadaan dan perkara kalian.  Ada yang mengatakan,  ini  sesuai yang
terbaik bagi scorang hanba, apakah itu mis]dn atau lapang.

Firman A»ah :

i;Er,j±3¢ty7,A>€`E{~c9~mt6,Jjc;+#<cci'e
cj©6j3i;f¢±£±=ij;;5,i:=j.t¢5ai'#'i#'G,i}'
j~]~£ja.{#®£S-fj\i{€jjg;£#jrEfr{£.L#{!±

€

©GJ*i;e=
"I)an sesungguhnya jiha kanu menanyakan kepada mereka,

' Siapakch yang menurunkan dr dart longit lalu menghidupkan

dengan air itu bumi sesudah mutinya? ' teutu mereka akan
menjowab,`Allah',katakanlah,'SegalapujibagiAllah',tetapi

kebanyakan mereka tidck memahami(nya). Dan tiadalah kehiduparl
dunia lni melalnkan senda gurau dan main-main. Dan



sesungguhnya akhirat Itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau
J#erekfl! Me#gef¢fowi " (Qs. AI `Ankabuut [29] : 63-64)

Fiman  Allah  SWT,   {~G £~C2Jtcr, Jj;c£J#'tfali'   "Dcrm
sesungguhayajihaharmmenanyakankepadamereka,'Siapakahyang
me#wr##ha#  az.r d¢rz. /czngz.r', " maksudnya,  dari  awan menjadi hujan.

\;±S ±± 'b£, Ji±#\ st>f ±# `.Lalu  menghidapkan  denga?, ,a,i: .it,u  bumi
Ses%dafr ma!fl.%);a.? " atau kekeringan dan kesuburan?  'ai 'd'L#' "re#f%
"ereke  c!ha#  rme#/.a!wab,  '4//aft', " malksudnya, jika kalian mengakui

hal tersebut,  mengapa-kalian musyrik dan mengingkari kalau kalian
akan   dikembalikan  kepada-Nya,   karena  jika   Dia  mampu   untuk
melakukan itu,  mcka tentu Dia mampu untuk membuat kaya kaum
muslimin,makapengulangantersebutuntukmenguatkan.

S,3:Sjj) S    ``Katahanlah,  .Segala  plyi  ba.gi  A!.Ia.h,',.,':  ar::=
penjelasan  hujjah  dan  dalil  kekuasaan-Nya.    6j3i;i3E*=iJ;
•.Tetapikebanyakanmerehatidakmemahani(nya),""cksotrya,tidck

memahani dan merenun9kan dalil-dalil tersebut.

Ada  yang  mengatakan   i,ii=j{  atas  pengakuan  mereka
terhedap  dalil-dalil.  Ada juga  yang  mengatakan  atas  diturunkannya
hujan dan tanah pun menjadi subur.

¢j'j  ;a  jLt'fti !.;j;;j{  !j£Cj   "Dam  fr.adaJafr  fefr!.dxpa#
dunia  Ini  melainhan  senda   gurou  dan  main-main,"   rndtsndrrya,
sesuatu  yang  dijadikan  sandiwara  dan  pemainan  yaitu  apa  yang
diberikan Allah SWT berupa kekayaan di dunia semuanya clan hilang
dan habis  layaknya permainan  yang tidck mempunyai  hckekat  dan
akan berakhir.



Ulana  lain  mengatckan,  dunia  kalau  berada  padamu  maka
tidak akan abadi, sesuai dengan syair:

Dunia telch pergi darn kani dan tidak seperti yang telah pergi,

dan tdyadilch perkara

Malam-malam berlalu dengan peristiva

dan di delamnya bintang-bintong

Barangsiapa yang menyangka kalou hidrp itv abadi dalan
kesenangan

rna:ha itu mustahil dan kesenagan tidak ahan selalu ada

Allah mengampuni bagi yang ditimpa musibah

dan menyakinkan kalou hidrp wi berputar.

Menurut  saya  (AI  Qurthubi),  "Ini  semua  perkara  dunia,
temasuk harta, pangkat,  pakaian  dan  lainnya sebagai perlen8kapan
untck hidup, semuanya clan hilang, itu semua sebagai penguat untuk
taat  kapada  Allah  SWT.  Sedangkan  yang  dipersembahkan  karena
AIlah SWT, maka itu akan ada di akhirat, dan hanya AIlah SWT yang
atoedi.  A,(S+ys \SI± |'.> iL>6 '€6 6±4 "Dan tetf_p_kehal Dzat Tuharmu

)/a#g mempwnyaz. frebesara# daH femwJI.aa#."1717 yaitu deri pahala dan
keridhaan-Nya.CL;13S\£j€6!j€£j.ijj€jj±iS.ij\il{6j;"Da#
sesungguhnya  akhirat   Itulch  yang  Sebenarnya  kehidrpan,   kalou
merefa Mengef¢ft#z., " atau kehidupan yang tidak akan berakhir dan
tidak  mengenal  kematian.  Abu  Ubaidah)7]8  menganggap  bahwa  a/

::::SE.#-a#*:5!*7al,17).



foa!yswc}#,  a!/  ¢c!};a!h  dan  a/  foa)ryz.  itu  sana  sebagaimana  dikatakan,

terhadangkanumelihatkehidupanituhidrp.]7]9

Ulama  laimya  mengatckan  ¢/  fea)ryz.  janak  saperti  /w `ww/,

seperti  juga   `Jsfe¢)rya  dan  cz/  foay¢wa#  adalah  segala  sesuatu  yang

hidup dan kehidupan sebenamya ada di surga.

Ada   yang   mengatckan,   bahwa   asal  kata   fo¢);awfl#   adalah

%a}Ja);aa#¢   dan   salch   satunya   diganti   dengan  huruf  w¢w   karena

berkunpulnya  dua huruf )/a`.   <?ij:if i;\=   i   "Kfl/a!w  mereha
Me"gefafewz.,"mcksudnya,jikamerekamemahani.

Firman Allah :

#-1j}pe±;ffiaj{'al'£pr#'rii.#;gil-Tej£€=±\;26±i#jpe\=-c3
©6Lr£3i£6!

©6L#;6j£
"MakaapabilamerekanalkkapalmerekamendoakepadaAuah

denganmemurnikanketaatankepada-Nya,mahatatkalaAIllah
menyelamatkanmerehasampalkedarai,tibartibamerekaacembdi)
mempersekutukan(Auch).Agarmerekamengingkarinikmatyang

telah kant bertkan kepada mereka dan agar mereka (hidup)
bersenang-senang (dalan kehafiran). Kelak mereka akan

me»gefch«f. /akf.frof perb«¢fq[»»)7¢/. "(Qs. Al `Ankabuut [29] : 65-66)

`7'9   Bait   A|   `Ajjaj,   Lib.   kitab   diwannya   67   dan   Al-Lisan   (Daghfal)   dan

keselxpunaan bait tersebut Waidza zamaa» ,4#-IV4as dr/gAa/I..



Firman Allah SWT,  #-`¢j;±=j\S56  "Mafa apabl.Ja merefa
#az.fa hapr/, " mcksudnya, perahu-perahu dan mereka takut tenggelam.
'd.ifx'i':rfe:;«r';;::   "Mereka    mendoa    kapada    Allah    dengan

mem#m!.ha# Aefaafa# kepada-Ivya, " maksudnya, mereka ikhlas dalan
hati     mereka    dan     akan    meninggalkan    menyembch    berhala.

6Lr+F6£#-ij±;€L:; \:fi    "Maha  fafha/a 4/haA  me»);e/amaffro»
mereka sampal ke darat, tiba-tiba mereka (kembali) menpersekutuhan

r24//afrJ, " maksudnya,   menyembah selain~Nya yang tidak mempunyai
kekuasaan.   Ada   yang   mengatckan,   kemusyrikan   mereka   karena

perkataan mereka "seandainya bukan karena Allph dan nahkoda maka
pasti  kani  akan  tenggelam,"  dan  menjadikan  keselamatan  mereka
perbuatan dari Allah dan ciptaan-Nya.

Fiman AIlah SWT, i#jpe`:~q ``Agar mereha

mengingkari nikmat yang telah kant berikan kapada mereka dan agar
mereka   rfuidup)   bersenang-senang   (dalam   keka:fran)."   K!edriarryaL

menggunakan  huruf /am  yang  berarti  agar  mereka  kafr  dan  agar
mereka b ersenang-senang.

Ada   yang   mengatakan,    6Lrf£F6i     "rz.b¢-fz.ba   mereha

/kemba/I) mempersefufufa# rH//aft/. " Buch dari kemusyrikan mereka
adalch menging]rari nikmat Allah SWT sedangkan mereka bersenang-
senang di dunia.

Ada yang mengatakan, bahwa kedua hurLif /am tersebut edalah
huruf /am  yang bersifat pedntah yaitu  ancaman,  maksudnya adalah
kafirlah dengan nikmat yang Kanii berikan begitu juga keselanatan
saat di laut, maka bersenang-senanglah. Dalilnya adalah gz.ra `aA Ubai,
'Jii}`J(danbersenang-senanglahkalian)."

]72° g|.ra `a4 Ubai disebutkan Ibnu Athlyah dalam 4J "wfaarror i4/ Wra/.I.fir (12/239)

denganlafazhl)i£3,Asy-SyaukanimenyebutlcandalamFafrfeA/gadz.r(4/298).



Ibnu  AI  Anbar  mengatakan  ini  diperkuat  oleh  gz.rcz`afo  AI

A'masy,  Nafi'  dan  Hamzah,  yaitu;  1#.3"2'  dengan  swha#  pada
hunf /flm. Adapun ch-Nuhast722 membacanya,  `:):a£;!,i menggunckan

/a"  fez.  dan  boleh juga  menjadi  /am  perintah  karena  asalnya  Jam

perintah  itu meggunakan tanda kasrah.  Akan tetapi,  /a7%  perintah di
sini    menunjukkan    ancaman.     Barangsiapa    yang    membacanya
wfyclffl!m¢ffa `ww  dengan  tanda  swha#  pada  huruf  /am  maka  tidak

menjadikamya  /a7#  haz.  (yang  berarti  untuk)  karena  /am  hal.  tidak

boleh disukunkan, ini adalah gz.rcI `¢fo Ibnu Katsir dan AI Musayyabi,

mereka mengatakan dari Nafi', Hamzah, AI Kisa`i, Hafsh dari Ashim.

Sedangkan  yang  lainnya  membacanya  dengan  tanda
„.-Tf   J,„"      A1`ii    A1    `Alivah    memhaca       :2fi:-\:~C.ipada  huruf  /am.   Abu   AI   `Aliych  membaca     pr-\€q

kasrah

6;1:±±;;;jfty±::;I.i "Tiba-tiba mereka qcembali) mempersekutukan
tH//aA/, " sebagai ancaman den untuk menakut-nakuti.

Firman Allah:

gil.`¢iir,ji63;6tc££;±:.j&,\:€L€6L=;6iE;jifi
€i=,ritGrfeieif,'pr£{;3©:Lgr€,fit,i¥,j6Lie,3:;[
©aj#-d3i,-#jJSi;?=~`a'#'!J'#ji

" I)an apakch mereka tidak memperhedkan, bahwa sesungguhnya

Kant telah menjaltkan (negeri mereha) tanch Such yang amen,
sedang manusia sekitarnya runpok-meranpok. Maka mengapa

'72[   g|.ra`¢A   dengan   menggunakan   sulrm   pada   huruf  Jam   adalah   g!.ra!`aA

mwtowatr.r sebagaimana dijelaslcan dalam ,4J Jq#a ' (2/727) dan ragrz.b .4#-Ivas)" hal.
158.

\]22 Lib. |'rab AI Qur`an (31260|.



(sesudah nyata kebenaran) mereka masih percaya kepada yang
bathil dan ingkar kepala nikmat AIlah?. Dan siapakch yang lebih
chalim daripada orang-orang yarlg mengada-adakan kedustaan
terhadap Allah atau mendustakan yang hah tatkala yang hak itu
datang kepada[nya? bukankah dalan neraka Jahanno[m tw ala

termpat bagi orangrorang yang ka[fir? ."

(Qs. AI `Ankabuut [29]: 67-68)

Fiman  Am  SWT,  4J:Cj£\£I=£6iffjffi  "Da#  apafafr
mereka   tidak   memperhatikan,   bahwa   sesungguhrrya   Kand   telah
mekyadihan  (negeri  mereka)  tanah  Suci yang  aman."  Alhch]rrrfuan

bin Zaid mengatckan, yaitu Makkah, temasuk orang Quraisy dimana
AIlah       SWT       memberikan       keamanan       kepada       mereka.

#f*,:€±{if e±±   _._£s=dang    rna.nusta     seTtarmy=     r=mpoT
merampofr. "   Adh-Dhahhak   mengatakan,    mereka   saling   bunuh-
membunuh dan mencela satu sama lain.

i4/ AAczfferty  maknanya menghabisi  dengan  carat  dan  ini  telah

dijelaskan dalam surah AI Qashash]723 dan lairmya. Maka Allah SWT

mengingatkan nikmat tersebut agar mereka taat kepada Allah SWT,
atau   AIlch   SWT   bermaksud   menyampaikan   bahwa   Dia   telah
menjadikan tanah haram itu tempat yang anan, aman dari kejahatan
dan pembunuhan,  dan  Dia telah  menyelanatkan mereka  di  daratan
sebagaimana  Dia menyelamatkan  mereka  di  lautan,  namun  mereka
musyrik tatkala di daratan dan beriman waktu berada di tengah-tengch
lautan. Tentu ini prilaku mereka yang bertolak-belakang.

'bjj£. i)±jj{S} "Maha  mengapa  (sesudah  nyata  kebenaran)

mereka  masih  percaya  kepada yang  bathil."  Qatndch rnengatckan,

1723 Lih. Tafsir ayat 57 dari surah AI Qashash.



dengan   kemusyrikan.1724   Yahya   bin   Salam   mengatakan,   dengan

Tbrfus.\72S 'bif e fi) -31f±,6   ..Dan ingkar kepada nikmat AIlah? " The
Abbas  mengatakan,  "Ingkar  kepada  balasan  atau  siksa  dari  Allah

SWT.»1726

Ibnu   Syajar   mengatakan,   "Ingkar   kepada   pemberian   dan

kebaikan  Allah  SWT."1727  Ibnu  Salam  mengatakan,  "Ingkar kepada

petunjuk    yang    dibawa    oleh   Rasulullah    SAW."[728    An-Nuqasy
mengatakan,  "In9kar  kepada  memberikan  mereka  makanan  waktu
kelaparan    dan    memberikan    keananan    dan   ketenangan    waktu
ketakutan dan mereka pun tetap kafir."1729 hi adalah kekaguman yang

atas keingkaran mereka dan menempati kalimat pertanyaan.

Firman   AIlch   SWT,    €i=,a{G¢£#fgii,'j£'lJ3    "Da%
siapakch  yang  lebih  zhalin  daripada  orang-orang yang  mengada-
¢dr!ha# fredusf¢a" ferfoa[dap ,4//aft, " mcksudnya, tidck ada yang lebih
zhalim dari menyekutukan Allah SWT atau menj adikan-Nya beranck,

apabila  mengeljakan  hal  buruk  atau  menyekutukan  Allah  SWT.
Mereka mengatckan,  +> 6;i 'fifj 6:¥\: ~¢$ 6j=; "Kamz. me#dapofz.
nenek  moyang  kant  mengerjahan  yang  demikian  itu,   dan  ALllch
menyu:ra,h kami mengerjakannya. '1730

®s'o'.'£ gl  i;§h> :;i f  j} "Atou mendustahan yang hak tatkala

);a#g  Aafr  I.fw  drfa!ng  Aepadr#);a.?, "  Yahya  bin  Salam  mengatakan
denganAIQur`an.1731

L724 4tsar ini ini disebuthn AI Mawardi dalam tafsimya (3/253, 254).
\JT5  Ibid.
|JTb Ibid.
JTJ  Ibid.
in Ibid.

|J29  Ibid.

:;::g%.aT£'lE=Tb:]jcL8.AIMawardidalamfafsimya(3/254).



As-Suddi    mengatckan    dengan    Tauhid.1732    Ibnu    Syajar

mengatakan  dengan  Muhammad  SAW,1733  semua pendapat  tersebut

mendekati malma yang dimcksud.

jaha:m#d:%:m#b'b££jor`::gu_=rna%ghyandga'ahamfr?:eryaarperfu
tempat    tinggal,    ini    adalah    kalimat    tanya   yang    mengandung

pemberitahuan (isfz7Ham f¢grz.I.r/.

Firman AI]ah :

©af=j-fa''aiiS€ife#{rd'c±2bia63js
"Dan orangcorang yang berjihad untuk (mencari kgivdhaan) kamL

benar- benar akan kami tunjukkan kapada mereka jalan-jalan
kamL Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang®rang

]J¢"g berb#¢f bath " (Qs. AI `Ankabuut [29] : 69)

Firman AIlah SWT,  \:±2bi{:;6jj`j  "Dan ora»g-or¢»g }1¢»g
bet/.I.Aad  «7€fefA  /me»corz.  keridhaanJ   famz., "  mcksudnya,   melawan

kekafiran  atau  mengharapkan  keridhaan  Allah  SWT.  As-Suddi  dan
lainnya     berpendapat     bahwa     ayat     ini     diturunkan     sebelum
diwajibkannyaberperang.1734

|bnu Athiyyah]735 be|pendapat bahwa ayat ini turun sebelum

jihad,   yaltu  jihad   yang   umum   dalam   agama   Allah   SWT   dan

17S2 Ibid.
|n3 Ibid.
]734 t4zs4r ini dari As-Suddi dan lainnya dan disebut]ran Ibnu Athiyah   dalan A/

Mutryar AI Wdyiz (12lz39..
|ns Ibid.



men8harap  keridhaan-Nya.  Sementara AI Hasan bin Abu AI Hasan
berpendapatbahwaayatturunditengah-tengahparaah|iibadch.1736

Ibnu Abbas dan Ibrahim bin Adham mengatakan yaitu orang-

orang yang mengejakan apa yang mereka ketahui,1737 dan Rasulu||ah

SA:W  bersaitoda,  "Barangsiapa  yang   mengerjakan   apa  yang   dia
ketaha   maka   Allah   akan   mengajarkan   apa   yang   dia   tidak
frefa!frwz., ''`738  sebagian  ulama  mengaitkan  dengan  ayat,   L'a{  ijfj{j
'di)    ';±i}f:$3    €CDan     bertakwalah     kepada     Allah,     Al.Ipe

me#gr/.¢rmw."t739   Umar   bin   Abdul   Aziz   berkata,    ``Kita   tidak

dibukakan ilmu, karena kita tidak menganalkan apa yang kita ketchui,
seandainya kita mengamalkan dari ilmu yang telah kita ketahui, maka
kita  clan  mendapatkan  ilmu  tidak  melalui  anggota  badan  kita.1740

AIlah SWT berfiman, 'fif i=1!£i L'fit ij3fj 'D" berfa!twa/CZA
kepada Allah; Allah mengdyarmu`. "

Abu  Sulalman  Ad-Darani  mengatakan  ayat  tersebut  bukan
hanya mengandung jihad memerangi  orang kafir  akan tetapi  untuk
meninggikan Islam dan bantahan untuk orang-orang yang menentang
Islam   serta   men8hancurkan   kezhaliman,   maka  betapa   agungnya

perintch utk menyeru kepada kebaikan dan melarang kemungkaran.

`736  Dun 4tsair ini  disebutkan  oleh Ibnu Athiyyah  dalam ,4J Mw4amzr ,4J  Wra/.ie

(1?!2]4E'id.

'738  |bnu  Katsir  rnenyebutkan  dalam  riwayat  Ibnu  Abu  Hatim  dari  Abbas  AI

Hamdani Abu Ahmad dari penduduk Aka dalam firman Allah  SWT, a,b3#6±j(i
" Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencqri perid.ha.an) kpmt"'. .fi? TTf.F5f:f*an

orang-orang  yang  melakukan  apa  yang  mereka  ketahui,  maka  Allah  SWT  akan
mellfoeri ilmu yang tidak diketahuinya. Lih. ra/sz.r fo«% Ka[tsz.r (3/422).

1739 Qs. A| Baqarah [2]: 282.
'7cO Atsar ini dari Umar,  disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam AJ Mwfearr¢r A/

Wa/.fz(12/240).



Termasuk melawan  hawa nafsu  dan untuk taat  kapada Allah  SWT
adalahjihadyangpalingbesar.1741

Sufyan  bin  Uyainah  mengatakan  kapada  Ibnu  AI  Mubarak,
``Jika  kamu  melihat  orang-orang  berselisih,  maka hendaknya kamu

beljihad membela yang benar karena Allah SWT berfiman  a€;;;±'
'Benar-benarakankanitunjukeankepadamereka'.'']742

Adh-Dhahhak mengatakan maksud ayat tersebut adalah orang-
orang yang hijrah, maka pasti akan kami berikan jalan agar mereka
tetap    berpegang    teguh    kapada    keinanan    mereka,1743    saped
melakukan   Sunnch   di   dunia   dan   akhimya   masuk   surga,   dan
barangsiapa yang masuk surga maka sungguh dia telah selamat, begitu

juga  siapa  yang melakukan  Sunnah  dengan  terus-menerus  di  dunia
maka dia selanat.

Abdullah  bin  Abbas  mengatakan  bahwa  orang-orang  yang
beriuang demi melakukan taat kapada Allah  SWT maka pasti  akan
dibukakan jalan untuk mendapatkan pahala dari-Nya,  ini  mencakxp
segala si fat dan kata-kata taat.

Abdullah     bin     Az-Zubalr     berkata,     "Hilrmch     berkata:
barangsiapa  yang  mencariku  maka  dia  tidak  akan  mendapatkanhi,
keeuali  dia mencarinya  di  dun tempat;  melakukan dengan baik  apa

yang dia ketahui dan menjauhi kebunikan yang dia ketahui."

AI Hasan bin AI Fadhl belpendapat bahwa maksudnya adalah
orang-orang   yang   kami   beri   petunjuk   adalch   orang-orang   yang
beriuang di jalan kami.

)\1 Ibid.
1111 Ibid.
11,a  Ibid.
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a:i.Fifi1  "Bena:::^era:   ?:F:in  kant.  tunju?k::_ _ 3-p_a:_a^
merefa /.a!Ja#-/.aJa#  faml., "1744 yaitu jalan menuju surga sebagaimana

dikatckan oleh As-Suddi.

ch-Naqqasy  mengatakan,   "Ditunjukkan   kepadanya   agana

yang  benar."[745  Yusuf bin  Asbath  mengatckan,  maksudnya  adalch

pastikaniakanmenjadikanniatnyaikhlasbegitujugasedekah,shalat
danpuasanya.`746£de:i.{'E'£if|j"Da%sesw#ggrfr%yo4/Ja!fr6e#ar-
benar  beserta  orang-oran{yang berbuat  baik. " Huru:I lam seda.givi

penegasan  pada  mcz `o  terdapat  dua  pendapat,  yaitu  nana  dan  /czm
fa'ki.dyangmasukkedalamnamaatauhurufkarenamaknanyaadalch
c!J  isfz.gr¢a!r  (kestabilan)  sebagaimana dikatakan  I.##¢  za!z.da#  /¢¢ ad-

Jar (sesungguhnya Zaid benar-benar ada di dalam rumah). Ma `¢ jika
disukunkan mcka akan menjadi huruf dan apabila di-/¢ffrafo-kan maka
boleh menjadi  z.sz.in atau huruf,  dan kebanyckan menjadi hunif yang
mempunyai  makna,1747  dan  telah  dijelaskan  makna  a/  I.dsan  dan  a/

m%ds!.nj!.in dalan surah AI Baqarch'748 dan surah laimya. Allah SWT

memberikan  pertolongan,  petunjuk  dan  penjagaan  kapada  mereka

yangberbuatbaik.

[744,4tsarinidisebuthanAIMawardidalamtafsimya(3/254).
\J+S Ibid.
|J46 Ibid.
1747 Lih. /'rab ,4/ gwr `a# karya An-Nulas (3/260).
1748 Lih. Tafsir ayat 190 dari surah AI Baqarah.


